


 רתויב סיבוטה רכמה-יבר סוגרתל םירחבנ סוקופב , 2
 .דועו 68636 ,106: ,5815 ,(206 ,1160501( לש

 תיעוצקמ הניחבמ הדיפקב םירפסה סיכורע סוקופב / | |
 .סיבשחמ ינעוצקמ ידי לע תינושלו

 ויהיש ךכ ,םירפסה תא םירחמתמ סוקופב |
 לע ספדומ ריחמהו ב"הראב סריחממ םסילוז 4

 .ותולעהל היהי ןתינ אלש ידכ ,רפסה תפיטע

 רפסה תא תינקש רחאל םג ,ךב סיכמות סוקופב
 .ינורטקלאה ראודה וא ןופלטה תועצמאב א

 ד 1 /

 150-מ הלעמל לש רתויב בחר ןווגמ ךל םיעיצמ סוקופב =
 .םינעוצקמלו סישמתשמל םייתוכיא בשחמ ירפס

 םימיאתמה סירפסה תריחבב ךל םיצעיימ סוקופב | <"
 .הממיב תועש 24 ינופלטה דקומב ישונאו בידא הנעמב

 םירפס לע ךתוא עדייל הרטמב ,תוחוקל ןודעומ םייק סוקופב /%

 .ךתדלוה סויב ךתוא רפ'צל םגו םידחוימ םיעצבמו סישדח

 ,םיבשחמהו סירפסה ת
 סקפב ,טנרטניאו

8 1000-1506 

2 7%5105.875.157074916 

 ךדעמש ,רברבנדלורפ
 טנרטנלאל בהזה ךלרדמ

 ,נולטק תלבקל ,חונמוהל 77
 יויו באלק"סוקופל הפשרהל |
 ינופלמה דקומל רשקחהל אנ |

 םב-5768513 :םקמ .52ום8 ,ג"ר 853 ד"ת
 100056910005.00.|[:ינורטקלא דאוד
 10 וששעע/.1ס65.60.1!:טנדטניאה רתא



 בהזה ךירדמ

 טנורמניאכ
 2002 תיעיבר הרודהמ

 הירפסה - הפיח תטיסרבינוא
 ה מכ .םימנה .ללל = ב ירו ירש ל < ..הירפסה בשחמב עיפומ הרזחהה דיריות !בל ומיש | 2-2 5 :תוכראהל ילוק הנעמ

 רגרבנדיורפ ןועמש ----

 תאצוה

 ו רתוי בומ םלועָל רעקתהל םיגשהמ וקו )



 ו'רפסה /
₪ 

 \ \ הפי תטיסרבינוא /
'\ 

\ [06 

 דיס (20166מ 6000106 10 1ם16ח161 - 411 01וג0מ
 ע 5תותוסת 100060

 קוגס]ג8306 סע יססוטפ 00 תוקטוסז ץטט118תוחפ 10
 6 סקעזוםמז 6 2002 סע ססוטפ 60 תוקטוסז ?טס!ופתופפ כ

 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 239-390 :דוקאנאד

 2002 - תיעיבר הרודהמ

 123 :הספדה

 תורומש תויוכזה לכ

 ,מ"'עב םיבשחמ-סוקופ תאצוהל

2 6 

 םושב ונממ םיעטק וא הז רפס םלצלו לפכשל ,קיתעהל ןיא

 הרטמ לכל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ

 םיבשחמ-סוקופ תאצוהמ בתכבו שארמ רושיא אלל ,איהש

 .מ"עב

 ,52108 ,ג"ר 863 ד"ת ,מ"עב םיבשחמ-סוקופ תאצוה

 ,03-5746513 :סקפ ,1-700-700-212 :'לט

 ,זףכ://ועיתא .10605.00.11 :טנרטניא רתא

 1000₪56010005.00.11 :ינורטקלא ראוד

 ,רכז ןושלב טסקטה בתכנ ,לוברס עונמל תנמ לע

 ארוקה לש ונימל םאתהב ותוא אורקל שי ךא

 תודות

 רפסה תביתכב יעוצקמה עויסה לע בהז טנרטניא תרבחל

 לע ודמעש ןרטש תימולשלו ןמטילפ דרול דחוימבו

 .רתויב בוטה רצומל עיגהל ידכ רמשמה

 :םירויאו הכירע ,הביתכ

 רגרבנדיורפ ןועמש

 (מ''עב םיבשחמ ר.ש.נ)

 :תבשחוממ הכירע

 טכרט ימת

 :הפיטע
 ןרוק*יבהל*רב

 :תוחול

 מ''עב ביבא .מ

 :הספדה

 מ"'עב טנירפפפוט סופד

 :הכירכ

 מ"עב ןורהא תייכירכ

 :תויונחל הצפה

 ףרש רואיל

 ,מ"עב הצפהו קוויש

 09-7498844 :'לט



 םיניינע ןכות

 ל 2 אובמ

 1 הז רפסב תומכסומ

 ל ......טנרטניא תשר :המדקה

 ו הירוטסיה תצק

 0 ל ?קסעה תא להנמ ימ

 7 ... 6 ררולפסקא טנרטניא םע השילג :1 קרפ

 ל ?/60-ה והמ

 1-0 ?השילג יהמ

 ררולפסקא טנרטניא םע הנושאר השילג

 רוה 1005: ללללמבבבבבל שולגל םיליחתמ

 השילגו ררולפסקא טנרטניא לוחתא
 ....תירבעב םיפד תגצה
 0 אלמ ךסמ תגוצת

 0 טנרטניא ירתא לש תובותכ

 1 ררולפסקא טנרטניא לש םילכה לגרס

 לגרסה לש םיירקיעה םינצחלב שומיש

 טנרטניאב תושעל ןתינ המ

 0 ....... 6 ררולפסקא טנרטניא לש תישיא המאתה :2 קרפ

 םילכ ילגרס לש םוקימו יוליג ,הרתסה

 ו ווא םילכה ילגרס לש תישיא המאתה

 ליגרה םילכה לגרסל םינצחל תפסוה

 ו ו רו תבותכה תרוש לש תישיא המאתה

 םירושיק םילכה לגרס לש תישיא המאתה

 ררולפסקא טנרטניא תגוצת תמאתה

 ב ל שמתשמה קשממ תמאתה

 טנרטניא תויורשפא תמאתה



 טנרטניאל בהזה

 0 (תיבה ףד) החיתפה ףד תרדגה
 הל ךלשמ ישיא החיתפ ףד

 לג ל יל ט כי כסר "כ הקהל תל להלה הרב הקשנלב ךלש תורדגהה סופיא
 12 10 11.11.....ייוידיוירויירירורירורורוטוז טנרטניאב הדובעל םיליעי םילכ :3 קרפ
 טנרטניאב השילג

 (11:8601) הירוטסיה ילכה תועצמאב הרזח
 םיפדעומ םירתא

 םימדקתמ םילכ :4 קרפ
 ו ל ןווקמ אל בצמב םינימז םיפד

 ןווקמ אל בצמב ןימזכ ףד תרדגה
 מ טנרטניאב םישופיח
 טנרטניא יפד תרימש
 םיפדעומה ףותישו אוצי ,יוביג

 ....םיפדעומ אוצי
 ל םיפדעומ אובי

 השילגה לועייל םיפיט
 דחא ןולחמ רתויב שמתשה
 ו ןומטמה תא לדגה
 תוריהמב ןפדפדה תא לחתא
 תפדעומ הפש עבק

 055 ..555..ייווייייייייייררררדוז .....ייפווויוווודסוי ...-

 טנרטניאב הידמיטלומ :5 קרפ

 הידמיטלומ

 79 .יודוידרדויי 11... יייווווווויווווודווי



 סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ
0 

 ידה ?ינורטקלא ראוד והמ

 ינורטקלאה ראודה תונורתי

 ינורטקלאה ראודה תוריש דבוע דציכ

 | ]ה סרפסקא קולטואא םע הדובע

 סרפסקא קולטואא לוחתא

 | || | סרפסקא קולטואא לש םילכה לגרס

 ]וו ךלש ראודה ןובשח תרדגה

 תילמיטפוא הדובעל סרפסקא קולטואא תרדגה

 וו ךיכרצל תינכותה ךסמ תמאתה

| ||... תובותכ סקנפ
| 

 תובותכה סקנפל םש תפסוה

 תובותכה סקנפ רופיש

| ]ו תובותכה סקנפ תקוזחת
 

 תועדוה ןוימ

 : רז בשחמב ינורטקלא ראוד תדרוה

 ו ו | |[... תועדוה בותינ

 סנכנ ראודב יטמוטוא לופיט

 סנכנ ראודל םיללכה תרדגה

 ה סנכנה ראודה יללכ תקוזחת

 תמייק היקית לע םיללכה תלעפה

 7 ו תרצוקמ ךרדב שדח ללכ תריצי

 םינדרט םיחלוש תמיסח

 ב המיסח לוטיב

 שככל וש ה ?רזוע הז םאה

 תושעל רשפא תאז לכב המ

 ינורטקלאה ראודב חוטב שומיש

 ל םיינסרה םיפרוצמ דגנ העינמ יעצמא

 ינסרה 111א[. ןכות דגנ העינמ יעצמא

 תירבעב ינורטקלא ראוד

 ךלש העדוהה בוציע

 ל תוינבתב שומיש

 ....ךלש "םיבתכמה ריינ''ב שומיש

 ירו רח בר ה 0 םיבתכמ ריינ תרדגה



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ 4%

 יר4:יב ללי: ללב בב שב לסבל. ק שבע לש המיתח תרדגה

 רוקיב סיטרכ תנכה

 0 ךלש העדוהב לופיטל םילכ

 ינורטקלא ראוד תועדוהל םיצבק ףוריצ

 150 ל ינורטקלא ראודל חפסנכ ץבוק ףוריצ

 1502 ל ל ףרוצמ ץבוק תלבק

 ב3 ...ראודה לועייו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 סט ש טנטרה סה ראוד תויקית

 השדח היקית תריצי
 ךלש תויקיתב לופיט

 ךלש ראודה תועדוה יוביג

 0 | || | || || הריסמ רושיא

 ינורטקלאה ראודה תוחיטב
 תילטיגיד המיתח

 0 העדוה תנפצה

 ינורטקלאה ראודב שומישה לועייל םיפיט

 ו \(/60 ראודו ישפוח ראוד יתרש

 םלועב םוקמ לכמ השיג - 63016811 תוריש

 ישפוח ראוד

 .ייויייווווווסווטטוט: 25606( לש ןוידה תוצובק :10 קרפ --

 כ רו רו ו ]7 ןויד תוצובק

 ל ?ןוידה תוצובק תוניוממ דציכ

 ז156%66 תאירקל סרפסקא קולטואא תרדגה

 ו ורואה םירמאמ תאירק

 םירמאמ תדרוה
 הדרוהל םירמאמ ןומיס

 ןויד תוצובקל תופרטצה

 2 [1561%6(-ב םינושאר םידעצ

 ו 0 [1561%6%-ב תוגהנתה יללכ

 0 ןויד תצובקל הבוגת רמאמ רוגיש

 רמאמל הבוגת רגש

 0 ה שדח רמאמ רוגיש

 רמאמל םיצבק ףוריצ

 111[. טמרופב םירמאמ תביתכ

 בשחתמב רומשה רמותב לופיט

 הגופת ידעומ תעיבק

 םוזי יוקינ עוציב



 1 תרפושמ השילגו םילטרופ :11 קרפ

 1900 םלועב םילטרופ

 ץראב םילטרופ

 ו ו יי םיחמתמ םילטרופ

 2 ב טנרטניאב שופיחה תונמא :12 קרפ

 || | שופיח יעונמ

 005 סט םישופיח יגוס

 0 0 םיימואלניב שופיח יעונמ

 ירבעה (200816 שופיחה עונמ

 || | |. שופיחה ספוט

 תואצותה ףד

 | || || םדקתמה שופיחה ספוט

 0 לארשי לגוג לש תישיא המאתה

 ]ו !צ4ם00 שופיחה עונמ

 00 2 1/6058 שופיחה עונמ

 | || 1ז8/158 שופיחה עונמ

 0 ?ףידע שופיח עונמ הזיא

 ל םיפסונ שופיח יעונמ

 םיבלושמ שופיח יעונמ

 0 םיילארשי שופיח ילכ

 יי הלאוו

 ו שדח גוסמ שופיח עונמ סקיפרומ

 ל ילגנא <-> ירבע םוגרת

 ל 8 יגול שופיח



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ 0%

 ו תויטרפה תרימש
 וי ו וסר כ ו כ ןפדפדב םינבומה םילכ

 2 ןפדפדה לש תופסונ תונגה

 0 םיינילורט םיסוסו םיסוריו

 "םיקיזמ" םינכת ינפמ הנגה

 תשרב רחסמו תוינק :14 קרפ

 וייר רה תוילאוטריו תויונח

 ו תוחמתמ תויונח

 ל תויבמופ תוריכמו םיזרכמ

 ל"וחב הריסמל תבותכ ךמצעל ןגרא

 2 ?לוז יכה ימ

 7 ...............טנרטניאב תוחישו םימורופ :15 קרפ

 ל תדחוימ תינכותב ךרוצ אלל םימורופ

 0 186. תוחיש

 8 186 לש חוקל תוינכות

 0 0 ו%6- תינכותה תדרוה

 וו תו186? תינכותה תרזעב החישב ףתתשה

 החישב תופתתשהה יללכ

 טפוסורקימ תיבמ 65567

 0-0 תילוק החיש לוהינ
 ואידיו תדיעוול החישה תכיפה

 תוישיא תוחיש - [()

 2 160) תורישב שומישה

 2 6 ררולפסקא טנרטניא תנקתה :'א חפסנ

 2 .. בהז טנרטניא לש ןופלט ירפסמ :'ב חפסנ

 2 ל סקדניא



 אובמ

 םינושארה םהידעצ תא םישועל דעוימה רפס אוה טנרטניאל בהזה ךירדמ

 טנרטניאב הדובעה לועייל וב רזעיהל ולכוי םיקיתו םישמתשמ םג ךא ,טנרטניאב

 הדובעה יבלש לכ עוציבב שמתשמ לכל רוזעי רפסה .םיליעומ םיפיט תלבקלו

 טנרטניאל רשקה תריציל תושרדנה תוינושארה תורדגהה בלשמ לחה ,טנרטניאב

 תא הנפמ רפסה .שמתשמה תושרל םויה םידמועה םינושה םילכב שומישב הלכו

 םיתורישה תוברל ,טנרטניאב םינימזה םינושה םיתורישל ארוקה בל תמושת

 .הנורחאל םיעצומה םישדחה

 לכותש ךכ ,ךל םישורדה םילכה לעו םינכתה לע שגדה תא המש תיעיברה הרודהמה

 קר ונרכזה רוביתב םירושקה םיינכטה םידדצה תא .טנרטניאב שומישהמ תונהיל

 אלש ידכ ךרוצה הרקמב קרו רשקה תריצי םשל ,שמתשמ לכל תשרדנה הדימב

 לכו שודיח ףדור שודיח ,חתפתמו ךלוה םלוע םויכ אוה טנרטניאה .םיטרפב דיבכהל

 ןונער תא ובייח םויכ תועצומה תוקינכטב םישודיחה .תושדח תועתפה איבמ םוי

 .תינכדע הרודהמ תאצוהו רמוחה

 םנמא םה .םויכ םינימזה רתויב םישידחה םילכה םה רפסב םיראותמה םילכה

 א[₪ תונולחו 8? תונולח יטרפמ רואל וננכות ךא ,98 וא 95 תונולח תחת םילעופ

 היהי רפסב רומאה לכ ,השדח הלעפה תכרעמל רבוע התא םא םג ,ןכל .(םוינלימ)

 קלח איה 6 ררולפסקא טנרטניא ,ןכ לע רתי .הלא םילכ ליעפהל היהי ןתינו םישי

 םע רשקתהלו ךישמהל שמתשמה לכוי ,התנקתה םעו 31? תונולח לש ילרגטניא

 .תפסונ תינכות תנקתהב ךרוצ אלל ,ןאכ םיראותמה םילכה

 שורדי קרפ לכ רשאכ ,םירצק םיקרפל קלוחמ אוה .לק דומיל רפסכ בתכנ הז רפס

 ,םינושארה םיקרפה םה ליחתמל םיבושחה םיקרפה .העש יצחמ רתוי אל ךממ

 תרכהב עדי םינקמ ,ךליאו 3 םיקרפ .ןפדפדב שומיש לש תודוסיה תא םיריבסמה

 .הב לבקל ןתינש םיתורישהו ,טנרטניאב טטושמה תושרל םידמועה םינושה םילכה

 .ךתוא ןיינעמש אשונל םאתהבו ךיכרצ יפ לע ולא םיקרפ לע רובע

 לכל ןבומכ סחייתמ וב רומאה לכו הלעמו 95 תונולח תביבסב הדובעל בתכנ הז רפס

 .א15/98//2/2000 ללוכ ,תונולח תואסרג



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 בור .6 סרפסקא קולטואאו 6 ררולפסקא טנרטניא תוינכותב ונשמתשה הז רפסב
 וללה תוינכותה תאש רחאמ ,תאז םע .תומדוק תואסרג ישמתשמל םג ןוכנ רומאה
 .הניקתהלו תנכדועמה הסרגה תא דירוהל ץלמומ ,טנרטניאהמ דירוהל ןתינ

 לכות ,ךלצא תונקתומ תושרדנה תוינכותה לכו ,תוריש קפסל רבכ רבוחמ התא םא

 .ןושארה קרפה ןמ לחה - הז רפסב רומאה תא לגרתל דימ ליחתהל

 הז רפסב תומכסומ
 :תוריהמב בושח עדימ דומללו ןמז ךוסחל ךל ועייסיש םילמס אצמת ,רפסה ךרוא לכל

 .הדובעה לועייל תולועפ וא םילכ ךל םיעצומ רשאכ עיפוי הז למס פיט ₪
 פיט

 :רוכזל יאדכש פיט ןלהל ,לשמל

 ,טנרטניאל עגונה לכבש רוכזתש בושח .ןמזה לכ הנתשמ טנרטניא /
 התייהש וזל ההז הניא םויה טנרטניאה תשר .תימניד תשרב רבודמ פיט

 .רחמ היהת וא לומתא

 םהיכסמש םירתא שי .תעל תעמ תונתשמ םירתא לש תובותכ +
 התאש המ תא אצמת דימת אל ,ןכל .םויב םימעפ רפסמ םינתשמ
 היהי ךינפב גצויש ךסמה דימת אלו רפסב תניוצמה תבותכב שפחמ
 .רפסבש רויאל ההז חרכהב

 .סופדל רפסה תריסמ דעומל םינוכנ הז רפסב םיכסמהו תובותכה %
 שפחל ךל ורשפאי ,הז רפסב םיראותמה שופיחה ילכ ,תאז םע דחי
 .התנתשה וז םא םג ,רתא לש השדח תבותכ

 התא הל תינכות שפחל ךל ורשפאי ,רפסב םיראותמה שופיחה ילכ +
 .רפסב תניוצמה וזמ הנוש רתאה תבותכ םא םג ,קוקז

 ,הדרוהל תוינכות לש רתאב אצמת וב בצמ םג ןכתיי ,םייונישה בקע +
 םש םג .הז רפסב תרכזואמה וזמ תינכות לש רתוי השדח הרודהמ
 ,רתאב אצמתש םיצבקה ירואית ,ללכ ךרדב .הנוש תויהל לוכי ץבוקה
 .יונישה תא ןיבהל ךל ורשפאי

 ץבוקב וא רתאב) ללכ ךרדב תוטרפמ ,הדרוהל תונתינה תוינכות +
 ונתשה אל תויחנהה יכ אדוול ךילע .הנקתהה תויחנה תא (טסקט
 .רפסב ראותמה תמועל



 םיחנומ לש תורדגהל ךבל תמושת תא ךושמי הז למס םיגשומ תרדגה

 .םיבושח
 הרדגה

 ותואב ןודנה ןיינעל הליעומ הרעה הפיסומה תרגסמ ןייצי הז למס הרעה

 .רפסב םוקמ
 הרעה

 בל תמושת תשרדנו הנכס תמייקש םעפ לכב עיפוי הרהזאה למס הרהזא

 .תדחוימ הא

 .תובושח תורעהל ךבל תמושת תא בסי הז למס !בל םיש

 ףטש לע לקהל תנמ לע .הז רפסב שמתשמ ינא וב חונימה לע הרעה ,םויסלו

 ינא ,טפוסורקימ לש תוינכותב םירוגשה םיחנומל ונמצע תא םיאתהל ידכו ,האירקה

 םירומא םירבדה .?/65 חנומה לש םוגרתכ טנרטניא חנומב הז רפסב שמתשמ

 טנרטניא חנומה םירחא םיקרפבו המדקהב .השילגב םיקסועה םיקרפ יבגל ןבומכ

 .הלוכ תשרל סחייתמ



 :המדקה

 טנרטניא תשר

 לש םוצע ןווגמ תללוכ ,םיבשחמ ינוילימ תרשקמה תימלוע ללכ תשרכ ,טנרטניא

 תא תולגל ךל רוזעי הז רפס .םלוע קבוח עדימ לש המוצע תומכו םינימז םיתוריש

 ךתורשקתה םע לבקמ התאש המ ,השעמל .קוקז התא םהל עדימהו םיתורישה

 .םהיבאשמב שמתשהלו םיקחורמ םיבשחמ לא רבחתהל תורשפאה איה ,טנרטניאל

 םיקחורמ םיבשחמ תרבחמה םירושיק לש תכרעמ - (1460/0ז%) תשר

 תורבחמה תוימוקמ תותשר ןנשי .םהיניב עדימ תמירז תרשפאמו

 תולבגומ ןניאש ,תויללכ תותשר ןנ

 ףותיש לע אלא ,יזכרמ בשחמל רושיק לע תססובמ הניא טנרטניא

 .םיקחורמ םיבשחמ ינוילימ ןיב םיבאשמ

 הירוטסיה תצק

 טנרטניאה יכ ונל הארנ םיתעל יכ דע ,ונייח לש דרפנ יתלב קלחל ךפה טנרטניאה

 החתפנ 1994 תנשב קר םצעבש ונמצעל ריכזנש בושח .םלועמו זאמ ונמע תאצמנ

 תשרכ טנרטניאה תשר הליחתה הכרד תא .לארשיב בחרה להקה לש ונויעל תשרה

 ןמז ךותו תירבה תוצראב םדוק ,רקחמ ינוכמו ההובג הלכשהל תודסומ הרביחש

 .ולוכ םלועב רצק

 ןושארה ןיוולה ,קינטופסה תא הרגיש תוצעומה תירבש רחאל ליחתה לכה השעמל

 ןמ קלחכו תיטייבוס תיעדמ תונוילע ינפמ הדרח הליחתה תירבה תוצראב .ללחל

 - םימדקתמ םיטקייורפ חותיפל תונכוסה 1957 תנשב המקוה תינקירמאה תוכרעהה

 .(/40088000 5650870 68 ה סםסע)



 .ינויח עדימ דוביאל םורגת אלו תכרעמה דוקפתב עגפת אל דחא בשחמ לש ותסירקש ךכ םיבשחמ רפסמב אלא דחא בשחמב קר אל עדימ ןוסחא לש ןויערה תא הנושארל הגיצה םג הטישה .ינשהמ דחא םילודג םיקחרמב םיאצמנה םיבשחמ ןיב עדימ ןוסחאו תרבעה תרשפאמ וז היגולונכט .טנרטניאה לש ימשר ןקתל ךופהת דיתעבש ,(ק806+ פואווסםותש) תונמ גותימ - השדח היגולונכט תועצמאב םינותנ תרבעהל הלעפ תאז תשר .זנגתשו - תינויסינ םיבשחמ תשר המיקה 42 1960 תנשב
 .תשרה לש התצופת תובחרתהל תובר םרת רשא (םתו41]) ינורטקלאה ראודה תוריש אצמוה 1972 תנשב .ההובג הלכשה תודסומו רקחמ תודסומ רקיעב ,ןהלשמ םיבשחמ תוכרעמב /\זןכגחס( תייגולונכטב שמתשהל םה םג וליחתה םייאבצ אל םינוגרא 70-ה תונש עצמאב םלוא ,ב"הרא לש תויאבצה תויושרהו ינקירמאה הנגהה דרשמ ךותב היה הפח תשרב שומישה רקיע
 76/12 לוקוטורפב תשמתשמ םויה דע רשא ,טנרטניא תשר ,רתוי תיממעו השדח תכרעמ הרצונ ךכ .םלוכל ןימזו ישפוח היה הז שדח לוקוטורפ 0 סמ 01 1000001 | 1 קז01000]) 162/12 הארקנש ,םינותנ תרבעהל רתוי תמדקתמו השדח הייגולונכט החתיפ לק 80-ה תונש תליחתב
 .ללכה ןעמל םהירקחמ תואצות תאו עדימה תא ףתשל םלועה לכמ םירקוחל הרשפאש תשרכ טנרטניאה לש ינושארה שומימה היה הז השעמל .םלועה יבחר לוכב רקחמ ינוכמו ההובג הלכשהל תודסומ דועו דוע רשקל הלחה טנרטניא תשר הז בלשב .ןיטולחל שומישמ האצי אז 1990 תנשבו תוריהמב החתפתה טנרטניא תשר תמדוקה האמה לש 80-ה תונשב
 .וז השדח הטישב דבעש ןושארה ישומיש-ברה תשרה ןפדפד רצונ 1993 םנשב .הזה םויה םצע דע תשרה תלהנתמ הדוסי לע רשא 31111, תפש לש תמדקומה הסרגה השעמל איהש 50/1, ולשמ הפש התיה הז שדח תורישל ./ו/\א/ רוציקב וא \ 6 00166 \/6ס זא הנוכש המל תודוסיה תא חינה 1992 תנשב רשא (1ותו 610618-1.06) יל-סרנרב םיט לש ותאצמה הנתנ םויה איהש המל טנרטניא תשר לש התוחתפתהל רתויב תיתועמשמה הפיחדה
 ךלהמב .םויכ םיבשחמ ינוילימ תורשעל דעו 1992 תנשב םיבשחמ ןוילימכ דע 4 תנשב םיבשחמ ףלאמ תוחפמ יטסרד ןפאב הלע תשרל םירבוחמה םיבשחמה רפסמ
 התיהש םייאמדקא תודסומל תמצמוצמ תרושקת תשרמ ךפה טנרטניאה .תושדח תויגולונכט לש ןחותיפל האיבה טנרטניאה לש הריהמה תוחתפתהה וז הפוקת
 .הנומתו לוק לש הריהמ הרבעה תולוכי םע ,תינועבצ תינרדומ תשרל דבלב םיטסקט תרבעהל תלוכי תלעב

 תארקל םירחא םיירחסמ םיפוגו טנרטניא תוריש יקפס ינפב טנרטניאה תחיתפ
 תחת ודבעש םייתיב םיבשחמ לש הברה הצופתה םע דחי 90-ה תונש תיצחמ
 תא ולא םינשמ לחה ואיבהש ולא םה תונולח הלעפהה תכרעמ לש תונוש תואסרג
 לש םחותיפ םע דחי ,וז תוחתפתה .םישמתשמ ינוילימ לש םתיב ךות לא טנרטניאה
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 טנרטניא תשר : המדקה

 רישיה םרוגה םה תורישה יקפס לש םהיריחמב הדיריהו רתוי םיריהמ םימדומ

 .ונימיב טנרטניאה תשר לש תילבולגה התצופתל

 ?קסעה תא להנמ ימ

 םלועה יבחר לכב םיבשחמ ינוילימש תשר יבגל רזומ עמשנ רבדהש המכ דע

 להנמש ףוג ףא ןיא - הנשב םימי 365 ,הממיב תועש 24 ,תע לכב הילא םירבוחמ

 םיפוג לש היצילאוק השעמל איה ,תשרה לש המויק רחשמ .טנרטניאה תא לעופב

 .טנרטניאה תושרל םהלש םיבשחמה יבאשמ תא םידימעמה

 תודגאתהב רבודמ יכ ריבסאש יד .טנרטניאה לש הקינכטב ןאכ ךתוא האלא אל

 םימרות ינקירמאה לשממה םגו ב"הראב ההובג הלכשהל תודסומש ,תירטנולוו

 הנוכמש המ) טנרטניאב םיכמותה םיירקיעה םיבשחמה םויה דעו ,תשרל םיבאשמ

 ,ב"הראב רקיעב ,ההובג הלכשהל תודסומה לש םיבשחמה םה ,("םיחראמ םיבשחמ"

 .תשרה לש "הרדשה דומע" הנוכמש המ תא םירצויה

 לכל תשרל רושיק תוקפסמה תורבח לש רקיעבו ,םיירחסמ םיפוג לש םתופרטצה

 לכ השעמל םויכו ,ישיא בשחמ שמתשמ לכ ינפב טנרטניאה תא וחתפש םה ,ןיפכיד

 תייליהקב תויוכז הווש חרזא תויהל לוכי ,םילקש ןפוחו םדומ ,בשחמ ול שיש ימ

 .טנרטניאה

 שמתשמ לכ תבייחמ ,םיללכה תא ףכואה ףוג ןיאו םיבייחמ םיללכ ןיאש הדבועה

 הערל שומישמ ענמיהל ןתינ םג ךכו ,םילבוקמה תוגהנתהה יללכ תא ומצע לע לבקל

 עגונה לכב רקיעב ,םילבוקמה תוגהנתהה יללכ םתואב ןודנ הז רפס ךשמהב .הז ילכב

 .ינורטקלאה ראודב שומישב וא ןויד תוצובקב תועד תעבהל

 שוכרל שמתשמ לכ לוכי

 הז רפס .רבכע תציחל קחרמבו תולבגומ

 .םישדח םיקפוא ךינפב חותפלו ךיכרצל הלצנל ,םלועה

 תא ,תחאו םירשעה האמל הסינכה תא תפקשמ רפסה לש תיעיברה הרודהמה

 - ונתושרל דמועה רידאה ילכב שמתשהל ןוצרה תאו רבעה תונויגישמ תוחקפתהה

 םירקסנה םישידחה םילכהו תוינכותה .הנורחאל 'קט-יהה תילשעתב רבשמה ףא לע

 .ןלוצינל םילכה תאו תויורשפאה ןווגמ תא ארוקל ומיגדי רפסב

 לודגה עדימה רגאמ אסיג דחמ אוהש 0/60-ב השילגב קסוע הז רפס לש ורקיע

 ולוכשו ינלוקה ,ינועבצה קלחה ,טנרטניאב ביהלמ רתויה קלחה אסיג ךדיאמו לבתב

 .הידמיטלומ לש היווח



 טנרטניא םע השילג

 6 ררולפסקא

 ?\/60-ה והמ
 רוציקב וא ,(ימלוע ללכ גראמ :ישפוח םוגרתב ותועמשמש) \/ס6 166 0
 .תונורחאה םינשב טנרטניא לש תוירלופופל הבר הדימב םרג ,ו/סט וא \צטזא
 .טנרטניאה לש הידמיטלומה עטק והזש רמול איה ,וז הידמ רואיתל םיכרדה תחא
 בצועמ ןבומכ אוה םגש ,ילאוטסקט עדימ םע דחי ,םילילצו תונומת ךל ןתונ \\'60-ה
 .םייניע תביהרמ הקיפרגב הוולמו אילפהל

 צעץקסז] א( םיגציימ תוביתה ישאר 117, תארקנה הפשב םיבצועמ טנרטניא יפד
 11דא1, ךמסמ לש ודוחיי .טסקט-רפיהל ןומיס תפש תירבעבו ,ן/[8זגק 1 6
 ןיטולחל ףוקש ןפואב ךמסמל ךמסממ רבעמ םירשפאמו וב םינבומה םירושיקב אוה
 ּותוא לע תויהל םיבייח םניא םיכמסמה ינש .(ףיעסה ךשמהב האר) שמתשמל
 תטיש .תונוש תושבי יתשב וליפאו םינוש םיבשחמב אצמיהל םילוכי םה ,בשחמ
 םוש אלל ינשל דחא טנרטניא ףדמ רובעל תרשפאמ םירושיקה לש תיללכה ןועימה
 .ידוחיי אוה ןעמ לכ ןכש ,ישוק

 ותואב םירחא םיקלחל וא רחא ףדל םירושיק ליכמה ףד - טסקט-רפיה
 וא) רשוקמה ףדה תא הגיצמ ,רבכע תציחל ידי לע ,רושיק תלעפה .ףד

 אלו תוריהמבו תולקב ףדל ףדמ רובעל שמתשמה לוכי ,וזכ הרוצב .(וקלח הרדגה
 .םהמ דחא לכ ןסחואמ ןכיה תעדל ךרוצ



 טנרטניאל בהזה ןירדמ +

 ףדב לולכל תרשפאמה וז איה יכ ןיבתש יד 1111/1. תפש לע הברה תעדל ךירצ ךניא

 רכומה טקייבוא לכ טעמכ השעמלו ואידיו וא לוק יעטק ,הקיפרג םג טנרטניא

 לש ויתופדעהל ףדה לש תישיא המאתה םירשפאמ םג םישידחה םילכה .בשחמל

 .ישיאה ומעטו שמתשמה

 רפסב ןייע ,טנרטניא ירתא תיינבו ,111'א8:: תפש לע ףסונ עדימל

 םירפס רחבמב וא ,םיבשחמ-סוקופ תאצוהב ילאוזיו ךירדמ - 111'וז,

 .אשונב םיפסונ

> 

 עמשמו) םייניע הארמ בוטש ןוויכ ךא ,ויתולוכיו טנרטניאה לע םירבדב ךיראהל ןתינ

 .תוסנתה איה ,ויתודוא דומלל רתויב הבוטה ךרדה ,םירואית ארקממ (םיינזוא

 ?השילג יהמ
 (0/סס סנסואפסז) טנרטניאל ןויע תינכותל קוקז התא ,טנרטניא רתאל סנכיהל ידכ

 ,דחוימ גוסמ תינכות וז .ןפדפד םויכ לבוקמה חונימב וא ףודפד תינכות םג תארקנה

 יפכ וא ,טנרטניא יכמסמב םיללכנה תונומתה תאו טסקטה תא גיצהל ךל תרשפאמה

 ירושיק תועצמאב ,ףדל ףדמ רובעלו (\/60 ק8803) טנרטניא יפד ,םהל אורקל גוהנש

 ןיב רבנמה השעמל איה טנרטניאב השילגה .ןפדפד יוניכה םג ןאכמ .טסקט-רפיה

 .םיפדה

 טנרטניאב .ףדה תא שפחל ןכיה ןפדפדל רמול ךילע ,טנרטניא רתאב תופצל תנמ לע

 םה הלא .ץ/ץ/ו/ יתוש םינוכמו טנרטניאל תוריש םיקפסמה םירתא םייוצמ

 טנרטניאה תא דחיימה .גיצמ ךלש ןפדפדהש טנרטניאה יפד תא םינסחאמה םיתרש

 םינבומה טסקט-רפיה ירושיק ךרד ףדל ףדמ רובעל תלוכיה וז ,ףודפדה תוינכות תאו

 ףדמ רבעמ שלוגל םירשפאמה ,הלא ןיעמ םירושיק שי טנרטניא ףד לכב טעמכ .ףדב

 רתאה לש וז תאו אצמנ אוה וב רתאה תבותכ תא תעדל ךרטצי אוהש ילב ,ףדל

 םיפדה לש תובותכה תורמשנ ,האור התאש ףד לכ ירוחאמ .רובעל הצור אוה וילאש

 ףדל תילאוזיו תוסחייתה שי ופוג ףדב .שמתשמל ןיטולחל הפוקש הרוצב םירשוקמה

 ,רושיקה לע ץחול התא .(ולא םינומיס ריכהל דמלת דימ) רושיקכ תנמוסמה רחא

 ףדמ .רשוקמה ףדה ךינפב גצומו ףלחתמ ךסמה רצק ןמז ךותו ,תדדוב רבכע תציחל

 תוישפוחב תייה רבכ םהב םיפדל רוזחל ,םירחא םיפדל שולגל לוכי התא ,הז שדח

 .השילגה םצעב םה רומאכ ףדל ףדמ םיקלחה םירבעמה .תולקבו

 לכל .ףדה אצמה םוקמ לש תבותכה יפ לע תישענ והשלכ רתאב ףד לכ לא השיגה

 .ףדה לש ז)א1.-ה תבותכ איה וז תבותכ .תידוחיי תבותכ שי ףד
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 והז 81, .ז181, תובותכ תוארקנ טנרטניאב תובותכה - 81. תבותכ 7/

 וזו ,(דיחא םיבאשמ רתאמ) 1]תו1סהמ /650וג106 1.004007 לש רוציק

 רחא ןקתה לכ וא ,צ/60 תרש וא ףד רותיאל תשמשמה תינקתה תבותכה הרדגה

 .ללכב טנרטניאבו טרפב \/60-ב רשוקמה

 םע הנושאר השילג

 ררולפסקא טנרטניא
 תרבח לש ררולפסקא טנרטניא אוה טנרטניאל רתויב םיירלופופה םינפדפדה דחא

 בשחמב תנקתומ תויהל ןבומכ הכירצ איה ,תינכותה םע דובעל תנמ לע .טפוסורקימ
 .ךלש

 ,6 ררולפסקא טנרטניא ,הנכותה לש תינכדעה הסרגב קסוע הז רפס ,םדוק רומאכ

 הסרגה ,וז העשל ןוכנ ,איהו ,2001 יהלשב הזרכוה וז הסרג .תירבעב הכימת םע

 הווהמ וז השדח הסרג .תירבעה הפשב הכימתל קוקזה ילארשיה שמתשמל תינכדעה

 שמתשמה תושרל םידמועה םילכל עגונה לכב הנורחאה הלימה תא

 ןתחבשהו ןפדפדה תואסרג

 6 ררולפסקא טנרטניא תינכות - א? תונולח תכרעמ בשחמב ךלצא תנקתומ םא
 .הלעפהה תכרעמ לש קלחכ ךלצא ונקתוה סופסקא קולטואא ראודה תינכותו
 תכרעמ םע םיבשחמ לע השדחה הסרגה תא ןיקתהל לוכי התא ,םדוק רומאכ
 תא הקלח הרוצב הפילחמ הנקתהה .\1ח80וא8 1206916 תוריש ךרד 98 תונולח
 יצבוק ,םיפדעומה לכ לש השדחל הנשיה הסרגהמ הרבעה ךות ,תמדוקה הסרגה
 טנרטניא תסרג לש םיכסמה תא םיגיצמ הז רפסב םירויאה .תובותכה סקנפו ראודה
 ינוציחה בוציעל טרפ ,לכב םיהז א תסרגל םיכסמה ./18 תונולח לע 6 ררולפסקא
 .תונולח לש יסלקה בוציעל אלו א? תונולח לש בוציעל םאותה ןולחה לש

 טנרטניא תא ריסהל ךילע הבוח ,תונולח הלעפהה תכרעמ תא גרדשל דמוע התא םא
 תכרעמ תפלחה רחאל .השדחה הסרגה תנקתה ינפל 6 וא 5.5 ,5 ררולפסקא
 וז הסרגב ןפדפדה םא) 6 רדולפסקא טנרטניא תא שדחמ ןיקתהל לכות ,הלעפהה

 סקנפ תא רמשל הצור התא םא .(השדחה הלעפהה תכרעמ םע דחי ןקתומ וניא
 ירחא שדחמ ותוא אביילו תינכותה תרסה ינפל ותוא אצייל ךילע ,ךלש תובותכה
 .6 קרפב םיטרפ האר .השדחה הסרגה לש הנקתהה



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 ...שולגל םיליחתמ
 ידי לע ןפדפדה תא לחתאל לכות ,רתוי תמדקתמ הסרגב וא 8 תונולחב דבוע התא םא
 :אבה רויאב גצומל המודב ,תומישמה תרוש לש ןימי דצב עיפומה למסה לע הציחל

 השילגו ררולפסקא טנרטניא לוחתא
 תורישה קפסמ תלבקש תויחנהל םאתהב טנרטניאל גויחה תינכות תא לעפה 1

 .ךלש

 לע יוס 1ם06836 למסה לע וא ,תומישמה תרושבש למסה לע הלופכ הציחל ץחל 2

 רבוחמ ךניא ןיידע םא .ררולפסקא טנרטניא תא לחתאל ידכ ,הדובעה ןחלוש

 חיש-ודה תבית ידי לע ,וילא רשקתהל החנומ התא ,ךלש תורישה קפסל

 .(כ181-זכ (0חם600ו0ם) גויח תועצמאב תורשקתה

 תא יטמוטוא ןפואב תנעוט איה ,הנושארל תלחתואמ ררולפסקא טנרטניאשכ 3

 .הלש תיבה ףדכ (תינכותב רדגוהש רחא ףד וא) 1070500 1צ60 לש תיבה ףד

 םידחא לא שולגו םירושיקה לע ץחל ,הלעיש רתאב רויסל ןמז שדקה

 רפס לש םיאבה םידומעב אצמת תויחנה) הז ףדב םיעיפומה םירושיקהמ

 ףדב רויאה .םירושיקה תועצמאב והשלכ רחא רתא לא רובעל הסנ ףאו ,(הז

 תאצוה רתא הז הרקמב - רתא תאלעה רחאל תינכותה ךסמ תא גיצמ אבה

 .םיבשחמ-סוקופ

 לש ןושארה ףדל וא החיתפה ףדל ןתינש םשה - (]וסמגס כ880) תיב ףד

 הארת ותואש ףדה והז .ןוגראל וא הצובקל ,הרבחל ךיישה %/65 רתא 7/

 םיפדל רובעל לוכי התא ונממו ,טנרטניא רתאל רשקתמ התא רשאכ הוזגה

 .םירושיק שומיש ידי לע רתא ותואב םייוצמה םיפסונה
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 םירקמה ןמ קלחבו ,תובורק םיתעל םינכדעתמ טנרטניא יפד דימת רוכז . /

 ההז חרכהב היהי אל הארתש תיבה ףד ,ןכל .םויב םימעפ רפסמ וליפא .

 .רפסב םגדומה רחא ףד לכ יבגל םג רבדה ךכ .ןאכ גצומה הזל

 הארת ,תעגה וילא ,תיבה ףדב הטמ לולגת רשאכ .טנרטניאב תעכ שלוג התא ,והז

 רשפאמ הזכ רושיק לכ .םינוש םיגוסמ םירחא םיפדל םירושיק לש םיגוס רפסמ

 .ודי לע גצוימה ףדל רבעמ וא השילג

 תובותכו םירושיק יגוס

 וק םע לוחכ עבצב ןפוגב שומיש ידי לע ללכ ךרדב םיניוצמ טסקט לש םירושיק 4

 :ןותחת

 םיפרשומל רחאה תא 0

 ףכ לש הרוצ לבקמ רבכעה עיבצמ ,תושגדומה םילימה לע עיבצמ התא רשאכ

 .ליעלש רויאב האור התאש יפכ ,די

 עיבצמה ,וילע עיבצמ התא רשאכש ,רויא ידי לע םיגצוימ םייפרג םירושיק %

 :ןלהלדכ דיה ףכ תרוצ תא לבקמ
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 :תוברמ תחא תורשפא רוחבל ךל רשפאמ םינצחל לגרס %

 ו יבש טוקו ו ש | םייק חוקל | תוחוקל ןודעומ | יש

 ךתוא הריבעמ ,תדדוב רבכע תציחל ידי לע ,ל"נה תויצפואהמ תחאב הריחב לכ

 םירושיקה םיתעל .תרחב ובש רושיקה ידי לע גצוימה רתאל וא ףדל הלילק השילגב

 וא ,תלדגומ איהשכ הנומת התואל רושיק הווהמה הנטק הנומת לשמל ,םינוש םה

 אצמנ וב רתאל תורישי תנעוממה ינורטקלא ראוד תעדוה לש ספוט תתופה רושיק

 .םירושיקה לש םינושה םיגוסה תא ריכהל דמלת ןמזה ךשמב .רושיקה

 ףדה ןנכתמ .רשוקמ ףד לכל דחא רושיקמ רתוי ליכמ טנרטניא ףד תובורק םיתעל

 דימעה ןכלו םייוסמ ףדל עיגהל םירחא םישמתשמ לעו ךילע לקהל הצר טושפ

 .תחא םתרטמש םירושיק המכ ךתושרל

 תירבעב םיפד תגצה

 םלועלש םייוכיסה בור ררולפסקא טנרטניא לש הלעמו 5 הסרגב שמתשמ התא םא

 תכמותה וא תירבעה ותסרגב - ןפדפדה ןכש ,תירבעה תגצהב היעבב לקתת אל

 הלוכי טנרטניאב תירבע ,תאז םע .הלקת לכ יטמוטוא ןפואב רותפל יונב - תירבעב

 םהב תירבע לש םינקת ינש תוחפל ויה רבעבש ללגב תאז - םימעפל תיתייעב תויהל

 .תילאוזיו תירבעו תיגול תירבע :טנרטניאב םירתא ינוב ושמתשה

 ףיסוהל ךירצ רתאה תנכתמ ,דודיקה לש יטמוטוא יוהיז חיטבהל תנמ לע

 ןוגרא לכש תווקל שי .ולש רתאה לש תיבה ףדב דחוימ יוהיז ןמיס

 ענמנ ךכו ,תשרדנה תדדובה דוקה תרוש תפסוהל רבכ גאד רתא קזחתמה

 תוחמל ססהת לא .ךסמה לע תורזומ תואצות לבקל תירבעב םישמתשמהמ

 .רתאה דודיק תא תוהזל חילצמ וניא ךלש ןפדפדה םא רתא להנמ ינפב

 קת לש ןקתכ תיגולה תירבעה הלבקתה הנורחאל

 ו 8 | םירתאה יחתפמ בורו תירבעב טנרטניא ירתא
|% 

 < | םששאלתס | םיאצמנ ןיידע ,תאז םע .וז תינקת תירבעל ורבע

 י לאונע | םהיליעפמש הלאכ וא) םינשי םירתא תשרב
 | רוצע .

 - ועו | םי"ונבה (הרמהה תכאלמ תא םמצעל וכסח

 : .....טלפלמ |  תירבעה וב רתאל םיסנכנ םא .תילאוזיו תירבעב
 " 7 תיטמוטוא חריחב ש

 י"ג < מאשמה ,ההוזמ אל תויתוא ףסואל הכפה וא ,הכפהתה
 "שתנסו תררבע ₪ | רפת ||

 [005) תירבע || .החיהפוה | תושעל ידכ .ןפדפדב הפשה דודיק תא תונשל שי

 ןפס/ששתממע 7-7" 6 הדוקפה לע עבצה (/וסש) הגוצת טירפתב ,תאז
 / 0 המישר גיצמ הנשמה טירפת ,(2מ0001ח9) דודיק

 ןימרללא פשט ךפטמ 00 המודב ךלש בשחמב תומייקה תופשה ידודיק לש

 2 :אבה רויאב גצומל
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 תירבע ןהבו תויורשפא המכ תוגצומ .תירבעל עגונה עטקמה תא טירפתב שפח
 תויצפואהמ קלח .(\/גמ6סש8) תירבעו ,(150-1.08108]) תירבע )]1508/\-2(15(, 

 טירפת תחיתפ ידי לע קר וגצוי בר ןמז תשמתשה אל ןהב תויצפוא .דימ תוגצומ
 דודיקה תא הנש .הרוחש הדוקנב ןמוסמ יוושכעה דודיקה .(אוסז6) דוע הנשמה
 תרוצב רתאה תא גיצמ אל יונישה םא .רתאב הפצו ,(1502-1.081081) תירבע תויהל
 היצפוא ףא םא .הכלהכ תירבעה תא האור התאש דע ,דודיקה תא בוש הנש ,הניקת
 - החרטה תא הווש אל רתאהש דע ךב םילזלזמ רתאה ילהנמ הארנה לככ ,תרזוע אל
 .רחא רתאל שולג טושפ

 תאו טירפתה תא גיצהל ידכ ,דודיק ןצחלב שמתשהל םג לוכי התא
 לגרסב אצמנ וניא ןצחלה םא .םינימזה םידודיקה לש הנשמה טירפת | /
 .הז רפס לש אבה קרפב תוטרופמה םיכרדב ופיסוהל לכות ,םילכה הרעה

 אלמ ךסמ תגוצת
 .ךסמה לדוג אולמל הגוצתה תא לידגהל תלוכיה איה תינכותה לש הבושח תלוכי
 :תכוויהו (1| 50ז06מ) אלמ ךסמ הדוקפב רחב הגוצת טירפתהמ וא 11 שקה

 :טופיח תלי סוזה
₪00 
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 דוח
 קב 4

 ם:כרלומל רתאה תא יפוה

 .הליגרה הגוצתל רוזחל ידכ ע11 שקמ לע תפסונ םעפ שקה
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 טנרטניא ירתא לש תובותכ
 התא וילא ,רתא לכ לש ותבותכ .81, תבותכ שי טנרטניאב ףד לכלו רתא לכל
 רויאב תיבותכה תנייצמש יפכ ,תינכותה ךסמ שארבש ןעמה תרושב תגצומ ,רשוקמ
 תנוכתמב איה 181,--ה תבותכ \/6ס ףד וא רתאב רבודמ רשאכ .םדוקה דומעבש
 אצמנה 111[, ףד והזש דמלמ תוע://טחאא. ףוריצה .םוק://טאש 50 ומותו
 ולש רתאה והזש ןוגראה לש ומש ללכ ךרדב ,רתאה םש אוה 50תו0ווות8 .0/60-ב
 5( .(ולאב אצויכו םיבשחמ-סוקופ רתאב 10008 ,בהז טנרטניא רתאב 8)294/ לשמל)
 םילימ יתשמ תבכרומ וז תמויס .ומוקימו רתאה גוס לע הדיעמה תמויס גציימ
 קר תמויסב םיללוכה תירבה תוצראב םימושרה םירתא טעמל ,הדוקנב תודרפומה
 תגציימ 60.11 דועב ב"הראב ירחסמ רתא תגציימ 6סמג תמויסה לשמל ךכ .תחא הלימ
 .לארשיב ירחסמ רתא

 ןניא 1181, תובותכ ,תוישיר תויתוא םג ריכהל עדוי ןפדפדהש ףאש בל אנ םיש
 אלל ,דבלב תוליגר תויתואב 1281, תובותכ בותכל לבוקמ תאז םע .תוישיר תושיגר
 .תוישיר תויתואב שומיש

 דיקפת ,(181, תבותכ תווהמה םחתמ תומש םושירב תקסועה תושר הנשי הנידמ לכב
 .דחא רתא רשאמ רתויל תמייוסמ 181, תבותכ הצקות אלש אדוול תושר התוא

 רחא רתאל השילג

 תבותכה תא .רבכעה םע הרירגו ןומיס ידי לע ,רחב ,רחא טנרטניא רתא לא שולגל ידכ

 (תק://טתאוא.) תבותכה לש ןושארה קלחה תא רחבת לא) תבותכה תרושב העיפומה

 תבותכה תרושל תורישי תבותכה תא דלקה .(שדחמ הז קלח דילקהל םעט ןיא ןכש

 .תדלקה ותבותכ תאש רתאה ךינפב גצומ תוינש רפסמ ךות ,6אז8) שקהו

 ףד לא ךתוא האיבמ וז תבותכ ,ואוצ.233ץ.164.1  :תבותכה תא דילקהל הסנ
 .אבה רויאב גצומל המודב ,בהז טנרטניא לש תיבה

 תא חתפ .תרחא ךרדב םג רחא רתאל רבעמה תא עצבל לוכי התא 7/

 תא דלקהו (0ק6מ) התיתפ הדוקפה תא רחב ,(ע16) ץבוק טירפתה

 תחיתפל תפסונ ךרד .תחתפנש החיתפ חיש-ודה תביתב 1181-ה תבותכ הרעה

 .6₪1 + 0 תשקה איה חיש-ודה תבית

 ןבומכ .םיבר םילכ ךתושרל םידמוע ךסמה לע גצומה טנרטניא ףדב ןייעמ התאשכ

 םא .גצומ ףדה לש קלח קר רשאכ ,הלילגה יספ תועצמאב ףדב לולגל לוכי התאש

 ולדוגל ןפדפדה ןולח תא לדגה ףדה לש רתוי לודג קלח תוארל הצור התא

 םילכ .ןולחה לש תרתוכה תרושב [₪] לדגה ןצחלה לע הציחל ידי לע ילמיסקמה

 תא דחיב רוקסנ דימ .םיטירפתה תרושבו םילכה לגרסב ךתושרל םידמוע םירחא

 .ובש םיליעי רתויה םילכהמ המכב שמתשהל דמלנו םילכה לגרס
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 .םדוגמל הסרכ

 םיקסע
 בני | דצפוסב דגסתה דייל רחלואמ הגנמ הסרה הרוכשמ,\  תוריחבה םידקת ימוגולה דוחיאה תשירפ

 וד"פ 6
 וא ד הד תפר ה ו

 כ ה אפשרה כ חה ,  תירבטבו םכח שלגל
 טתסא ₪177 :

 תא דואמ דע לקי םהב שומיש ,דימ גיצאש םילכה תא בטיה דומלל ךל ץילממ ינא

 םיאתהל לכות ןפדפדב רתאה תגוצתב רבד לכ טעמכ רוכז .טנרטניאב ךלש השילגה

 לדוג תא תולקב לדגה ,אורקל השקתמ התאו ידמ ןטק טסקטה לדוג םא .ךיכרצל

 .רבכע תוציחל דמצב לכהו וניטקהל םג ןבומכ לוכי התא .טסקטה

 הדוקפה טסקטה לדוג תא תונשל ידכ ךלש רבכעה תלגלגב שמתשה

 טסקטה לדוג תא ןיטקהל וא לידגהל ךל תרשפאמ טסקט לדוג <= הגוצת

 לוכי התא ,תלגלג םע רבכע ךל שי םא .הפוצ התא וב טנרטניאה ףדב

 תא בבוסמ ךדועב 001 שקמה לע ץחל .וז הדוקפל ךרד רוציק לצנל

 הרוחא בבוסמ ךדועב וא טסקטה לדוג תא ןיטקהל ידכ המידק תלגלגה

 עיפשמ ךסמה לע טסקטה לדוג יוניש ,בל םיש .טסקטה תא לידגהל ידכ

 .ספדומה טסקטה לדוג לע םג

 ףדהש הארנכ ,עיפשמ וניא םא .1118, טסקט לע בטיה לעופ הז פיט

 .רומאכ בצועמ וניאש טסקט וא הקיפרג גיצמ

 ררולפסקא טנרטניא לש םילכה לגרס
 םיזכורמ ,תינכותב הדובעה לע הטילשל םיירקיעה םילכה ,תונולח םושיי לכב ומכ

 טולשל לכות ,ךשמהב דמלתש יפכ .םיטירפתה תרושל תחתמ אצמנה םילכה לגרסב

 םיעיפומ הלא םינצחל .הנכותה לש לדחמ תרירבכ לגרסב םיגצומה םינצחלה לע

 .האבה הלבטב גצומכ



 טנרטניאל בהזה ןירדמ
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 וו

 0 םדוקה

 (ת0תַ/410) אבה

 (5%00) רוצע

 (861168ם) ןנער

 (11סתנס) תיבה ףד

 (56910ם) שופיח

 םיפדעומ

(170/011108) 

 (/16618) הידמ

 (11ו8זס0/) הירוטסיה

 (//81) ראוד

 (5120) לדוג

 (זומ() ספדה

 (3610) ךורע

 (2180085) ןויד |

 הספדה ינפל גצה

 (6010ש) |

 (13₪6061מ0) דודיק ]

 | | .םדוקה ףדל ךתוא ריזחמ

 .אבה ףדל ךתוא ריבעמ

 .ךילהתה ךלהמב ףד לש הניעט רצוע

 .יחכונה גצומה ףדה תניעט תא שדחמ ליחתמ

 ,תינכותב רדגומה ףדה - תיבה ףדל ךתוא ריזחמ

 .הלוחתא םע תסנכנ איה וילאשו

 שפחל ךל םירשפאמה ,שופיח יעונמ חתופ

 .םתבותכ תא עדוי ךניאש םירתא

 ירוציק תללוכה ,המישמה תינולח תא חתופ

 .ךילע םיביבחה םיפדה לא ךרדה

 םירושיק הגיצמה ,הידמ תומישמ תינולח חתופ

 .םירחא תירודיב הידמ ירתאו וידר תונחתל

 .ךתשילג לש הירוטסיהה תינולח תא חתופ

 ראודה יתוריש לא רבעמל טירפת חתופ

 ןוידה תוצובק תוריש לא וא ,ינורטקלאה

 .(סרפסקא קולטואא תחיתפ)

 לדוג תא רוחבל ךל רשפאמה טירפת חתופ

 .תויורשפא 5 ךותמ ךסמה לע גצומה טסקטה

 תספדמ תועצמאב ליעפה ףדה תא סיפדמ

 .לדחמה תרירב

 בשחמב םא .הכירעל גצומה ףדה תא חתופ
 תתתפנ איה 'גייפ-טנופפ תינכות תנקתומ

 .ףדה תא הגיצמו

 רשאכ רדגומה תרשב ןויד תצובקל תופרטצה
 .הז ןצחל לע הנושארל ץחול התא

 בושח ,תספדמה ןמ קפויש יפכ ףדה תא גיצמ
 תא סיפדת תספדמה דציכ שארמ תופצל ידכ
 .ףדה לש םינושה ויקלח

 ףדה לש דודיקה לוקוטורפ תא רוחבל רשפאמ

 .ףדב תירבעה תגצה ךהד תריחבל שורד ,גצומה



 תודוקפהו םיישומישה םינצחלה לש םדיקפת תא הריבסמ םדוקה דומעב הלבטה

 .שמתשמ לכ לש ויכרצלו ומעטל םילכה לגרס תא םיאתהל ןתינ .םיעצבמ םה ןתוא

 .אבה קרפב םירבסומ םיטרפה

 לגרסה לש םיירקיעה םינצחלב שומיש

 ('סתא8ז0) אבה םינצחלב שמתשה ,תגצהש םימדוק םיפדב תופצל הצור התאשכ

 \/סס יפד השימחב תרקיב ,ךלש תיחכונה השילגב םא :המגודל .(380%) םדוקהו

 ץחל .יעיברה ףדה לא רוזחל ידכ ,םדוקה ןצחלה לע ץחל ,ישימחה ףדב אצמנ התאו

 ידכ אבה ןצחלה לע ץחל ,תעכ .ישילשה ףדה לא רוזחל ידכ ,םדוקה ןצחלה לע בוש

 לכ דיל .ףד לכל תורישי רובעל תלוכיה איה הבושח הנוכת .יעיברה ףדה לא רוזחל

 לכ לש טירפת חתפת וילע הציחל .הטמ יפלכ ץח אצמנ םירומאה םינצחלה ןמ דחא

 ריבעת ,טירפתה ןמ ףד תריחב .תשגל ןתינ םהילא ,םיאבה וא םימדוקה םיפדה

 עצמאב תעקתנ ףד תרבעה םא .ףדל ףדמ רבעמה תא ךוסחתו וילא תורישי ךתוא

 הלעמ בשחמהו (861108מ) ןנער ןצחלה לע ץחל .ןמז זבזבת לא ,תומדקתה לכ אלל

 לא םירבעומ הקיפרגהו טסקטה ,טנרטניא ףדל שלוג התאשכ .ףדה תא שדחמ

 .ךלש בשחמב ןפדפדה

 שי םא .םתוא גיצהל הליחתמ איה ,הקיפרגה תאו טסקטה תא תלבקמ תינכותהשכ

 טנרטניא ידי לע םהלש הניעטה ,םילודג םיצבקה םא וא ,םייפרג םיטקייבוא הברה

 קיספהל ידכ ,(510ק) רוצע ןצחלה לע ץחל .תודחא תוקד ךשמיהל הלולע ררולפסקא

 תאו ףדה לש טסקטה תא הגיצמ ררולפסקא טנרטניא .תויפרגה תויומדה תדרוה תא

 ותוא תוארל ידכ ,ףדה תדרוה תא שדחל הצור התא םא .ולבקתהש הקיפרגה

 .ןנער ןצחלה לע ץחל ,ואולמב

 יבג לע גצומה טסקטה לש ןפוגה לש הנטקה וא הלדגהל שמשמ (5126) לדוג ןצחלה

 לע הציחל ;טסקטה ינפוג רובע םינוש םילדג השימחב שמתשהל לוכי התא .ךסמה

 הדוקפה םא .רתויב ךל חונה לדוגה תא רחב - םילדג לש טירפת תחתופ ,ןצחלה

 לש אלו הקיפרג לש עטק הז הארנה לככ ,גצומה טסקטה לע העיפשמ הניא תרחבש

 .טסקט

 טנרטניאב תושעל ןתינ המ
 תושעל לוכי התא המ ךל הלגי רפסה ךשמה .טנרטניאב םינושארה ךידעצ תא תמייס

 תא תורגל תנמ לע .ךשמהב דמלתש םיפסונ םילכו ,ריכהל תדמלש םילכה תועצמאב

 :טנרטניאב אוצמל לכותש המל רשאב ,גלזמה הצק לע ,םילימ המכ הנה ,ןובאיתה

 וידר לש םיטלקומו םייח םירודיש טולקל רשפאמ ךלש ןפדפדה - רודיב יתוריש 4

 .םייביטקארטניא םיקחשמב קחשלו הקיסומל ןיזאהל ,םלועה יבחר לכמ היזיוולטו

 טנרטניאב יח רודישב תחא אל תורדושמ םלועה לכמ תרמצ תוקהל לש תועפוה

 .היווחה לש קלחב תוחפל תוכזל לוכי םלועב בשחמ שמתשמ לכו



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <

 יבחר לכמ תוינכדע תושדח ףטוש ןפואב ריבעמ ןפדפדה - תושדח יתוריש %
 םלועב שלוג לכ היה לוכי רבכמ אל הז םייתסהש ןורחאה לאידנומב .םלועה
 לכ .האירוק וא ןפיב לגרודכה ישרגממ דחאב עוריא לכ יח רודישב טעמכ תוארל
 תוקד ךותב וגצוה םיעוריא לש תונומת .הרקש עגרמ 6) הקד ךותב חווד עוריא
 ףטוש עדימ לבקל היה לוכי ,היזיבלטב יחה רודישב תופצל ול אצי אלש ימ לכו
 תושדחה ירתאב תוקד ךות הסוכמ יתושדח עוריא לכש ןבומכ .טנרטניאה ךרד
 ירמאמ םג טנרטניאב אוצמל לוכי התא עוריא לכ לש ינשה בלשב .םיירקיעה
 אלא ,רחמ לש ןותיעב אוצמל ליגר התאש המ לכו בצמ תוכרעה ,תונשרפ
 .וישכעו ןאכ םויה הז תא לבקמ התאש

 עצבל וא ךרע תוריינ ירעשב תידימ ןכדעתהל לוכי התא - םייקסע םיתוריש <%
 םירתא וא ,רקרמ-הד ,סבולג תמגוד ,םיילכלכ םינותיע .תונוש תויאקנב תולועפ
 ךל םירשפאמ ל"וחב םירתא .ינכדע ילכלכ עדימ ףטוש ןפואב ךל םינתונ םימוד
 עדימ ,םיינשה ןיב בולישה .םלועב תוליבומה תוסרובב ךרע תוריינב רוחסל
 ,אסיג ךדיאמ הז עדימ לע םוקמבו דימ ביגהל תורשפאהו אסיג דחמ םחו ינכדע
 ףטושהו ינכדעה עדימה לוצינ ךות םלועבו ץראב תוסרובב לועפל ךל רשפאמ
 .הכ דע תירשפא התיה אלש ךרדב

 תועיצמו ןמאי אל בצקב תוחתפנ תוילאוטריו תויונח - םיירחסמ םיתוריש %
 ,יפקיה דויצו םיבשחמ ,הקינורטקלאו למשח ירישכמ ,םיקסיד ,םירפס שוכרל
 .ךיריקיל םיחרפ וא העפוהל םיסיטרכ ,ןולמב רדח ,הסיט יסיטרכ ןימזהל וליפאו
 וא תויבמופ תוריכמב תונקל ךל םירשפאמ תונווקמ תויבמופ תוריכמ ירתא
 םיימואלניב חולישו תורדלב יתוריש .םייביטקרטא םיריחמב םיזרכמב
 .תועש 48 ךותב םלועה לש ינשה הצקב תינקש המ תא לבקל ךל םירשפאמ

 םע יתימא ןמזב רשק םירשפאמ טא'צהו ינורטקלאה ראודה - תרושקת יתוריש %

 תונומת םע - תילוק החיש תורשפאמה תוינכות .לבת יווצק לכמ םיבר םישלוג

 לכב ךיריקי םע חחושל ךל תורשפאמ - ןהידעלב וא םיחחושמה לש ואידיו

 ןבלו ךל שי םא ,ןכ לע רתי .םיקחש יעיקרמ ןופלט תונובשח םלשל ילב םלועה

 החישל ךגוז ןב תא תוארל וליפא לוכי התא הלוזו הנטק ואידיו תמלצמ ךגוז

 .רשפאמ וניא ןיידע ןופלט תוריש םושש המ - ךתוא תוארל לכוי אוהו

 לש טעמכ תיפוסניא תומכל השיג ךל תרשפאתמ טנרטניאה ךרד - עדימ יתוריש %

 ,תיביטנרטלא האופר ,תואירב - ךתעד לע הלועה םוחת לכב עדימ תורוקמ

 ,היגולוכיספ ,ללחה רקח ,תונמא ,טרופס ,םיבשחמ ,הקיסומ ,תוריית ,הקיטילופ

 אשונ לכ טעמכ ללכבו ,הירוטסיה ,עדמ ,םייח ילעב ,היזיוולט ,ךוניח ,עונלוק

 דמלת םהילע ,טנרטניאב םימייקה םיללכושמה שופיחה ילכ .ךתעד לע הלעיש

 ןיא .קוקז התא ול עדימה תא ץמאמ אלל אוצמל ךל םירשפאמ ,הז רפס ךשמהב

 תיפורט הלחמ וזיאב לופיטה יכרדב קסוע ךירצ התאש עדימה םא הנשמ הז

 לכות ולא לכ תא ,לאפנ ירהב םיניינעמ לויט ילולסמ ךירצ התא אמש וא ,הרידנ

 .ךלש בשחמה ןמ זוזל ילבמ לבקל



 <> 6 ררולפסקא טנרטניא םע השילג :ו קרפ

 תוסיט אצמו שפח .ךמצע לש תועיסנה ןכוס תויהל לוכי התא - תוריית יתוריש %

 יפ לעו ךמצעב ךלש לויטה תא ןנכת .סובולגה ינפ לע םוקמ לכ לאו לכמ תולזומ

 ךתלוכיו ךמעט יפ לע לכה םירמיצב וא םיראופמ ןולמ יתבב תוניל ןמזה .ךמעט

 .תיבה חתפמ תאציש ינפל דוע ךלש לויטה דעי לע לכה הלג .תיפסכה



 לש תישיא המאתה

 6 ררולפסקא טנרטניא

 לכ לש ישיאה ומעטו ויכרצ יפל תישיא המאתהל ןתינ ררולפסקא טנרטניא ןפדפד

 הז קרפ .םיטירפתה לשו םילכה ילגרס לש תישיא המאתה רשפאמ ןפדפדה .שמתשמ

 ליעיל וכפהל ידכ שמתשמה קשממב תושעל לוכי דחא לכש תומאתהה תא רקוס

 דובעל ךל חונ םא .םייקה קשממה תא תונשל הבוח לכ ןיא ,ןבומכ .ויכרצ יפל רתוי

 ףרפרל תוחפל וא ,אורקל ךל ץילממ ינא תאז םע .הברדא ,אוהש תומכ ןפדפדה םע

 .אל וא יונישל קוקז התא םא טילחהל לכות ךכ ,הז קרפ ךרד

 םוקימו יוליג ,הרתסה

 םילכ ילגרס לש
 :םילכ ילגרס ינש םיגצומ לדחמ תרירבכ

 ורקסנש םינצחלה תא גיצמה (518ם09ז0 םונווסתפ) םיליגר םינצחל םילכה לגרס 4%

 .םינצחל ונממ עורגלו ףיסוהל ןתינ ,ךשמהב רומאכ ,רשאו 1 קרפב

 תא תללוכהו ןושארה קרפה ןמ רבכ ךל תרכומה (23ז /400:055) תבותכה תרוש 4

 הומכ וילע הציחלש ((020) לא רובע ןצחלה תאו תבותכה לש טסקטה תבית

 .6/5 תשקהכ



| 

 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 :ףסונ םילכ לגרס ףיסוהל לוכי התא

 ובצועש ,םיליעומ םירתאל םירושיק ליכמה (1.ג1םא5) םירושיק םילכה לגרס %

 עורגלו ףיסוהל לוכי התא .םהילא הריהמ השילג רשפאל ידכ לגרסב םינצחלכ

 הז לגרס לדחמ תרירבכ .(הז קרפ ךשמהב תויחנה האר) הז םילכ לגרסמ םינצחל

 םילכה לגרס םע הרוש קולחיש ךכ וזיזהל ןתינ ךא תבותכה תרוש תא ףילחמ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תבותכה תרוש םע וא םיליגר םינצחל

 8 0 וחוה 6 פוטו - אד - תמי נח 091
 ₪ הופ סילכ טיפדפופ הגוצת הכיוע ץבופ ||

 ל ו = 0 9 ₪--0 ₪0 600 6.6י8) |
 = תוסס ₪] טניח אא .] רלח ]1 | | לא רובע 6 == ₪| תנוזכ ||

 םירושיק םילכה לגרס

 ,םיגצומה םילכה ילגרס תא תונשל ידכ

 :םיאבה םידעצה תא עצב

 .והשלכ םילכ לגרסב קיר םוקמ לע תינמי הציחל ץחל 1

 :אבה רויאב גצומל המודב ,גצומ רוציק טירפת
 םיליגר םינצחל

 תבותכה תרוש ש וא וגיצהל ידכ - גצומ וניאש םילכ לגרס לע ץחל 2
 םירושיק ש | םילגרס .וריסהל ידכ גצומ םילכ לגרס לע ץחל

 םגדומכ ,םמש דיל * ןמיס םע םיניוצמ םיגצומ

 .רויאב

 םילכ ילגרס רורגל תורשפאב ןיינועמ התא םא 3

 .תנמוסמ הניא םילכה ילגרס תא לענ הדוקפה יכ אדו ,םזיזהלו

 םילכה ילגרס תא לענ

 ...תישרא המאתה

 טירפתה תרוש תא וא םילכ לגרס זיזהל ידכ

 תברתב | ,הרירג תידי ינמיה ודיצב ליכמ (טירפתה תרוש וא םילכ לגרס) טירפ לכ

 - "  תידי לע ץחל ,טירפה תא זיזהל ידכ .ןימימש רויאב גצומל המודב

 - רבכעה ןצחל תא ביצמ התא רשאכ .יוצרה םוקימל התוא רורגו הרירגה

 | בוב, .ידיצ-וד ץחל ותרוצ הנשמ עיבצמה הרירגה תידי לע

 טירפת תא חתפ .םילוענ םילגרסהש הארנכ הרירג תוידי האור ךניא םא

 םילכה ילגרס תא לענ הדוקפה לע ץחלו םדוקה דומעב גצומה רוציקה 5
 בל םיש

 .%/-ה ןמיס תא לטבל ידכ

 ןתינש וא ,הרוש התואב הז דצל הז םביצהלו םילכה ילגרס תא רורגל לוכי התא

 לגרס רורגל ןתינ אל ,םירחא םימושיימ לידבהל) .תדרפנ הרושב םהמ דחא לכ גיצהל

 (.ףצ םילכ לגרסל וכפהלו ןולחה שארמ םילכ



 לש תישיא המאתה

 6 ררולפסקא טנרטניא

 לכ לש ישיאה ומעטו ויכרצ יפל תישיא המאתהל ןתינ ררולפסקא טנרטניא ןפדפד

 הז קרפ .םיטירפתה לשו םילכה ילגרס לש תישיא המאתה רשפאמ ןפדפדה .שמתשמ

 ליעיל וכפהל ידכ שמתשמה קשממב תושעל לוכי דחא לכש תומאתהה תא רקוס

 דובעל ךל חונ םא .םייקה קשממה תא תונשל הבוח לכ ןיא ,ןבומכ .ויכרצ יפל רתוי

 ףרפרל תוחפל וא ,אורקל ךל ץילממ ינא תאז םע .הברדא ,אוהש תומכ ןפדפדה םע

 .אל וא יונישל קוקז התא םא טילחהל לכות ךכ ,הז קרפ ךרד

 םוקימו יוליג ,הרתסה

 םילכ ילגרס לש
 :םילכ ילגרס ינש םיגצומ לדחמ תרירבכ

 ורקסנש םינצחלה תא גיצמה (5%8ם0816 0טוסת5פ) םיליגר םינצחל םילכה לגרס 4

 .םינצחל ונממ עורגלו ףיסוהל ןתינ ,ךשמהב רומאכ ,רשאו 1 קרפב

 תא תללוכהו ןושארה קרפה ןמ רבכ ךל תרכומה (28ז /406ז053) תבותכה תרוש +4

 הומכ וילע הציחלש ((020) לא רובע ןצחלה תאו תבותכה לש טסקטה תבית

 ,65) תשקהכ
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 םוקמ יד ןיא וב רחא הרקמ לכב וא ,תחא הרוש םיקלוח םילכ ילגרס ינש רשאכ
 החיתפ ןצחל גצומ ,םינצחלה לכ תא גיצהל

 - לע הציחל .הלאמש עיבצמה לופכ ץחב ןמוסמ \ ווסוספסא 5 םניח הסה | ד הז ןצחל .םילכה לגרס לש ילאמשה ודיצב
 ומ לכ תא ליכמה טירפת תחתופ הז ןצחל

 6 ,םילכה לגרסב םוקמ םהל היה אלש םינצחלה

 < :אבה רויאב גצומל המודב
 תירוקמ ךלש הלעפהה תכרעמ םאה

 טנרטניאה לש בטימה

 טנרטניאה תלעפה

 םירושיק לש תישיא המאתה

 םיצורע ךירדמ

 ןבל

 םיעבצ

 הציחלל הלוקש הז טירפתב טירפ לע הציחל

 תא הווהמ טירפתהש םילכה לגרסב ןצחל לע

 .וכשמה

 ןולח לע םוקמ חיוורהל הצור שממ התא םא

 םילכה ילגרס תשולש תא רורג ,ךלש ןפדפדה

 םירושיקה לגרס לע רתו וא ,תחא הרושל

 .תחא הרושב םירתונה םילגרסה ינש תא רדסו
 .אבה ףיעסב רומאכ ,ליגרה םילכה לגרסב םינטק םילמסב שמתשה הזכ הרקמב

 וה ון ן 6 ומן ומ פן

 םילכה ילגרס לש תישיא המאתה
 עיבצמ התא רשאכ .םינטק םינצחל ליכמ םילכה לגרס ,תינכותה לש לדחמ תרירבכ
 ומש תא הגיצמהו ילכ רואית הנוכמה ,הנטק רבסה תבית תחתפנ ,ןצחל לע
 .ודיקפתו

 תנמ לע .וכותב גצומ ןצחלה םש רשאכ ,רתוי םילודג םינצחל תוארל הצרת םיתעל
 ,גצויש רוציקה טירפתבו ,תינמי הציחל וילע ץחל ,םילכה לגרס הארמ תא תונשל
 לש תישיא המאתה חיש-ודה תביתב .(0ט011120(5) תישיא המאתה הדוקפב רחב
 הביתה דילש הטמ ץחה לע ץחל ,חתפיתש ((02ט0(8ת0126 1001981) םילכ לגרס
 טסקט תויוות גצה היצפואב המישרה ןמ רחב .(16%א+ (2קזגסתפ) טסקט תויורשפא
 .(5ם0ש 16%[ 1,80015)

 :אבה רויאב גצומל המודב תיארנ האצותה

 010400 חו סזחסו אפוסו6ו - תרשה תא רחאל ןמינ אל

 הרזע םילב טיפדעומ חגוצת הכירע ץבופ ||

 ו ו
 ל הידמ ..םיפדעומ | שופיח | תיבה ףד 1 נער 0 .רוצע 7 דוק | 4

 < םניח וסע ב דלח ₪] ו | | לא רובט 6 = תוופ://28ת8א.חפה 00.4/061מ00.050 03

 םא .לגרסב םינצחלה לכל םוקמ היהי אל ,הכומנ ךסמ תייצולוזרב דבוע התא םא
 ,בותיכל קוקז התא תאז לכב םא .וז הרוצב לגרסה תא גיצת לא - םלוכל קוקז התא
 רבסומכ םירסחה םינצחלה טירפתב שמתשהו טסקט יבותיכ םע לגרסה תא גצה
 .םדוקה ףיעסב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 ליגרה םילכה לגרסל םינצחל תפסוה

 ןלהל .ךלש םילכה לגרסל םיפסונ םינצחל ףיסוהל ךל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניא

 :םינצחלה לש הפסוהה תישענ הב ךרדל המגוד

 (100108₪8) םילכ ילגרס הדוקפה לע עבצה ,(/16ש) הגוצת טירפתה לע ץחל 1

 .((ט0סתַוס) תישיא המאתה הדוקפה לע ץחל חתפייש הנשמה טירפתבו

 :אבה רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית חתפית

 םילכ לגרט לש תישיא המאחה

 סיניחז םינצחל םילכ לגרט ינצחל:

 | =[ הכירע

 ץ=] ונוכ יופימ (5]וויד
 ה קותינ ב 60

 !- 3% הטפדה ינפל גצה
 36 דודיק

 ₪ טסקט תויורת גצה |  .טסקט תריורשפא

 ב  ילודג םילחמ | = .?מט תויורשפא

 תינולחב .ךלש םילכה לגרסב עגרכ םימייקה םינצחלה םיאצמנ תינמיה תינולחב 2

 .הפסוהל םינתינה םינצחלה םיאצמנ תילאמשה

 .(466) ףסוה ןצחלה לע ץחלו (56ק8ז800 דירפמב רחב תילאמשה תינולחב 3

 םיירוקמה םינצחלה ןיב דירפהל ךל רשפאיו ,תינמיה תינולחל ףסוותי דירפמ

 .ףיסומ התאש ולאל

 ןצחלה לע ץחל .(2ת606ום8) דודיק ןצחלב רחבו תילאמשה תינולחב הטמ לולג 4

 .םילכה לגרסל ףסונ שדחה ןצחלה .ףסוה

 .ףסוה ןצחלה לע ץחלו (זט1| 50-66מ) אלמ ךסמ ןצחלב רחב תילאמשה תינולחב 5

 .םילכה לגרסל ףסונ הז ןצחל םג

 .ןכדעתמ םילכה לגרסו תרגסנ חיש-ודה תבית .(01050) רוגס ןצחלה לע ץחל 6

 םינצחלה םא ,המגדה ךרוצל םה ןאכ ףיסוהל ךל עיצמ ינאש םינצחלה

 םינצחל רחב םהל קוקז ךניאש וא ,ךלש םילכה לגרסב םיאצמנ רבכ וללה

 .הפסוהה תא לגרתל ידכ םינימזה ןמ םירחא

 תולקב חותפל ךל רשפאי דודיק ןצחלה .רתויב םיבושח םילכ ינש תפסוה התע הז

 לכב הריחבה תא תונשל לכותש ךכ ,תירבע דודיק לש םינושה םיגוסה טירפת תא

 רובעל ךל רשפאי אלמ ךסמ ןצחלה .תשבושמ הרוצב גצומ תירבעב ףדש הרקמ

 .הליגר הגוצתל הרזחבו (36 דומע האר) אלמ ךסמ תגוצתל תחא הציחלב

 וו שה ,קדה והלה הדחהה-ל-ל-ה הדדח- הד הוה ה הש ה. תה = התה. ה ה החדה הי הו טעא |. ה ההההחהוחההההה.הקהההההה ההורה
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 ליגרה םילכה לגרסב םינצחלה רדס תא תונשל ידכ

 לע גצומ לגרסה לכ אל םהב םירקמ םתואב דחוימב בושח םינצחלה רדס יוניש
 םתוא תא הלעמ זזה ,םיפסונה םינצחלה חול תחיתפב ךרוצה תא ךוסחל ידכ .ךסמה
 םירתאב שולגל הברמ התא םא לשמל ,שמתשהל הברמ התא םהב םינצחלה

 :םיאבה םידעצה תא עצב .תע לכב גצויש ךכ דודיק ןצחלה תא זזה ,תירבעב

 ןצחלב רחב (םדוק רויא האר) םילכ לגרס לש תישיא המאתה חיש-ודה תביתב 1
 .תינמיה תינולחב

 ריבעהל ידכ (/ס0ש6 [כסואת) הטמל זזהו (/10ש6 1כ) הלעמל זזה םינצחלב שמתשה 2

 .ךפהלו םילכה לגרסב הנימי ותוא הזיזמ הלעמ הזזה .שדח םוקימל ןצחלה תא

 תבותכה תרוש לש תישיא המאתה

 (תחא הרושב םילגרס ינש ףרצמ התא םא רקיעב) םוקמ ךוסחל הצור התא םא

 דילקמ התא רשאכ יכה ואלב .תבותכה תרושמ לא רובע ןצחלה תא קלסל ךל ץלמומ

 דיה תא ריבעהל רשאמ הדלקהה רמגב שיקהל רתוי טושפ 1181, תבותכ

 לע תינמי הציחל ץחל ,ןצחלה תא קלסל ידכ .הז רתוימ ןצחל לע ץוחלל ידכ רבכעל

 .לא רובע ןצחל טירפה לע ץחל רוציקה טירפתבו תבותכה לגרס

 םירושיק םילכה לגרס לש תישיא המאתה
 ,ךלש םיפדעומ רתויה םירתאל ךרד ירוציק קיזחהל דעונ םירושיק םילכה לגרס

 םע .םוי ידימ רקבמ התא ןהבש טנרטניאה יפד תורישי וא ,טנרטניאה ירתא

 לוכי התא ולא תא ,טפוסורקימ לש םירתא רפסמל םירושיק ליכמ לגרסה הנקתהה

 .םהב ןיינועמ ךניא םא ףילחהל ןבומכ

 םירושיק םילכה לגרסמ ןצחל ריסהל ידכ

 .רתוימ ןצחל לע תינמי הציחל ץחל 1

 .(026166) קחמ הדוקפב רחב גצומש רוציקה טירפתב 2

 םירושיק םילכה לגרסל ןצחל ףיסוהל ידכ

 .םילכה לגרסל ףיסוהל ןיינועמ התאש רתאה וא ףדה תא גצה 1

 טסקטה תבית לש ינמיה הצקב אצמנה ,ררולפסקא טנרטניא לש למסה תא רורג 2

 .םירושיק םילכה לגרסב והשלכ םוקמב ותוא ררחשו ,תבותכה תרוש לש

 םש הנש הדוקפב רחב רוציקה טירפתמ .שדחה ןצחלה לע תינמי הציחל ץחל 3

 .תירבעב םש תתל ןתינש ןבומכ .רשפאה לככ רצקו שדח םש דלקהו (86ת3116)



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <<

 לא ,ןפדפדב גצומה והשלכ ףדב עיפומה ,רושיק לכ רורגל לוכי התא המוד ךרדב

 טירפתמ טירפ לכ רורגל םג לוכי התא .שדח ןצחל ול רוצילו םירושיק םילכה לגרס

 .רתאל תידימ השיג קפסל ידכ םירושיקה לגרס לא ךלש םיפדעומה

 םיצבקל ךרד ירוציק םירושיק םילכה לגרסל ףסוה |

 | ,םא .ךרד רוציק לש גוס לכ םירושיק םילכה לגרסל ףיסוהל לוכי התא פיט

 ןיב תונמוזמ םיתעל גלדל קוקזו טקיורפ לע דבוע התא ,לשמ ךרד

 | וא ץבוקל ךרד רוציק ביצהל לוכי התא ,היקית וא ץבוק ןיבל טנרטניאה

 | .םירושיק םילכה לגרסב היקיתל

 | היקיתה וא ץבוקה למס תא רורגו 41( שקמה לע תופרהל ילב ץחל

| 

 םג הגצהל ןתינה םירושיק םילכה לגרס לא (ילש בשחמה וא רייס ןולחמ)

 .שרדנ םא ,םשה תא הנש הרירגה רחאל .רייסב

 םירושיק לגרסב םינצחלה רדס תא תונשל ידכ

 .שקובמה םוקמל ךרד רוציק רורג

 םירושיק לגרסב ןצחל לש תורדגהה תא תונשל ידכ

 .םירושיק לגרסב ןצחל לע תינמי הציחל ץחל 1

 .(ז00611165) םינייפאמ הדוקפב רחב רוציקה טירפתמ 2

 (6 8086 1ססת) למס יוניש ןצחלה לע ץחל ,לשמל .ךרוצה יפל םינייפאמה תא הנש 3

 .ןצחלה רובע הנוש למס רוחבל ידכ

 ררולפסקא טנרטניא תגוצת תמאתה

 שמתשמה קשממ תמאתה

 ידי לע ,ףדה לש רתוי לודג קלח גיצהל ךל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניאש רבכ תיאר

 ,בצמה תרוש תא םגו םילכ ילגרס ריסהל לוכי התא .הלש םיכסמה תגצה תמאתה

 בצמ תרוש הדוקפה תא אצמת הגוצת טירפתב .(/16ש) הגוצת טירפתה תועצמאב

 תא רסה וא ,תרוקיב ןמיס ףיסוהל ידכ ץחל ,בצמה תרוש תא גיצהל ידכ .(518028 80

 .ילכה תא ריתסהל ידכ תרוקיבה ןמיס

 .5א10ע6% לגרס הדוקפה תחת הגוצת טירפתב םיאצמנ םיפסונ םינימז םילכ

 :םיפסונ םילכ המכ ריתסהל וא ליעפהל לכות וב ,הנשמ טירפת גיצת וז הדוקפ

 הריחב .םילכה לגרסבש שופיח ןצחלה לש וזל ההז ותלועפ - (568ז0ג) שופיח %

 עצבל תרשפאמו ןולחה לש ןימי דצב שופיחה תינולח תא הגיצמ וז הדוקפב

 .רתא שופיח



 .םילכה לגרסב םיפדעומ ןצחלה לש וזל ההז ותלועפ - (/8/01711659) םיפדעומ

 .ךסמה לש ןימי דצב םיפדעומה תינולח תא הגיצמ וז הדוקפ

 תא הגיצמ וז הדוקפ .םילכה לגרסב הידמ ןצחלל ההז ותלועפ - (/66:8) הידמ

 .ךסמה לש ןימי דצב הידמ המישמה תינולח

 .םילכה לגרסב הירוטסיה ןצחלה לש וזל ההז ותלועפ - (111860:) הירוטסיה

 .ךסמה לש ןימי דצב הירוטסיהה תינולח תא הגיצמ וז הדוקפ

 תויקיתה ץע תא ןימי דצב תינולחב גיצמ וז הדוקפ ןומיס - (/01601%) תויקית

 .רייסה לש תינמיה תינולחל המודב ,בשחמב

 לכ גצומ ובו ןולחה תיתחתב תרגסמ גיצמ - (דןק 6 עכפע) תימויה הצעה

 .תינכותב הדובעה תלקה וא השיגה לועייל רחא פיט םוי

 רוחבלו רידגתש םינוידה תרשל ךתוא רשקיש ףשאה תא חתופ - ןויד להנ

 .םינוידה רתאב גצות ובש םשה תא ךמצעל

 תיתחתב םירושיק לגרס חתופה ,69].ססתו רתאל ךתוא רבחמ - 631.00 1 %

 .םינוש הידמיטלומ ירתאל השיג ךל רשפאמו ךסמה

 .רפסה ךשמהב ןודא םילכה בורב

 טנרטניא תויורשפא תמאתה

 תועצמאב רידגהל לוכי התא ,טנרטניאב ךתדובע לע לכמ רתוי ועיפשיש תומאתה

 .(1הזסחו6( (20010ת5) טנרטניא תויורשפא חיש-ודה תבית

 חיש-וד תבית .(1תו6ה6( (2011005) טנרטניא תויורשפא רחב (10018) םילכ טירפתהמ

 :אבה רויאב גצומל המודב תחתפנ השילגהו ןפדפדה תויורשפא תרדגהל

 טנרטניא תויוושפא

 תוינכות וה ] ןכות [ תויטרפ ו יללכ

 - תיבח ףד -

 .תיב ףדכ שפשיש ףדב רוחבל ךתורשפאב |[ ב |
/ | 

 ן יומא וו :תגותכ

 ₪ סנרב שמתשה ןש לדחמ תרירבב שמתשה | רחכנב שפתח

 - םיינחז טנתטנואר רצבק -

 תיקיתב םינטחואמ טנרטניאב חפוצ חתא םחבש םיפדה
 -רתוי רחואח חריהמ הגוצת סשל ,תדחויח = ג |

 ו

 ו | |

\ 

1 
| 
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 | ...תורדגה 4 .םיצבק תקיחמ -- ..00066 יצבק תקיחמ /

 * - חירוטסיח |

 | םשל .תרקיב םהב םיפדל םירושיק חליכמ זוופוסוע היקיתח
 1 .חנורחאל וגצוהש םיפדל חריחת השיג | <

 | 0 תירוטסיח חקנ 3 :חירוטסיהב םיפד תריחשל םימי

 | ..תושיג1 1 ..תופש 25 ..םינפוג ו ..טיעבצ
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 םדקתמ היסיטרכב רתב ,בר ןמז תכרוא םיפד תרבעהו יטיא ךלש םדומה םא

 המוד תואריהל רומא ךלש ךסמה .הידמיטלומ עטקמל הטמ לולגו .(/4008מ0060)

 :אבה רויאל

 :תורדגה

 רתויב םיאתמח רתאל רובעו תואצות גצה
 רתויב םיאתחה רתאל רובע 0

 הידמיטלומ
 הידמה לגרסב ןווקמ הידמ ןכות גיצתלא [ב

 יטמוטוא ןפואב חנומת לדוג יוניש רשפא
 (שדחמ הלעפה השררד) חנרפת םילכה לגרט תא לעפה
 טנרטניא יפדב חשפנה לעפה
 טנרטניא יפדב ואדיו יטרט לעפה

 חנומת תדרוהל םוקיח ינייצמ גצח [ך
 5 תונומת גצה

 "= >רסרי'ג) !חושוחפו םאקוסושו לש 'רידר' םילכה לגרס תא דימת גצה [ך
 : טנרטניא יפדב םילילצ פתשה ₪]

 סכח הנומת יעבצ גוזימ
 תושיגנ
 הריתב/דרקיס ייוניש תעב תכרעמה לש ₪306 ןמיט רבעה [ך
 .-/- : ב 2 תונומת לש יפולח טסקט דימת בחרה [ך

 | לדחה תורירב דזחש

 םילילצ עמשה ,(500₪ קגסגזפ) תונומת גצה תודוקפה דילש רושיאה ינמיס תא רסה

 ,(21גע גתוזח8ווסמ) טנרטניא יפדב השפנה לעפה ,(/13/ 50טמ05) טנרטניא יפדב

 תנמ לע ,(0%) רושיא לע ץחלו (ע18ע נ6605) טנרטניא יפדב ואדיו יטרס לעפהו

 .םייונישה תא ליחהל

 ,ואידיו יעטק תויהל םיכירצ וב םוקמב םילמס םע טסקט דירומ ןפדפדה ,הז עגרמ

 הצרת םא ,דירוהל לוכי התא ולא תא .םייפרג םירויא וא היצמינא יעטק ,לוק יעטק

 ,תונמדזה התואב .םיאתמה עטקה תא גציימה למסה לע הלופכ הציחל ידי לע ,ךכב

 תויסיטרכה ןיב רובע .ךיכרצל תינכותה לש םירחא םיטקפסא םג םיאתהל לוכי התא

 .ךיכרצו ךנויגה יפ לע לעפו ,חיש-ודה תבית לש תונושה

 טנרטניא יפדב שגדומ טסקט םתס ןיבל רושיק ןיב ןיחבהל השקתמ התא םא ,לשמל

 לע ץחל חיש-ודה תבית לש יללכ היסיטרכב .רושיקב הלק הנחבה רוציל לוכי התא

 :אבה רויאב גצומל המודב םיעבצ חיש-ודה תבית תחתפנ .םיעבצ ןצחלה

 םיעבצ

 טסט

 :ףוחיר עבצב שמתשה [ | | עת צ :תטסאמ רכבצב שח תשח]

 | :לעט ףהחיר נוב

 | שמ |



 < 6 ררולפסקא טנרטניא לש תישיא המאתה :2 קרפ

 ךל רחבו עבצה ןבלמ לע ץחל .ףוחיר עבצב שמתשה ןומיסה תבית תא ןמס וישכע

 רבכעה עיבצמש םעפ לכ הז עגרמ .דושיא לע ץחל .חתפייש םיעבצה חולמ עבצ

 .תרחבש עבצב עבציי הז ,רושיק לעמ רובעי

 לכ תוארל ןיינועמ אוהו הייאר יישקמ לבוסה רבח ךל שיש חיננ .תפסונ המגוד וא
 המ ךא .לודג טסקט לדוג ומצעל רוחבל ןבומכ לוכי אוה .ילמיסקמ לדוגב טסקט

 עיצהל לוכי התא .טסקטה גצוי וב לדוגה תא םיביתכמ םיבר 111/1, יפדו תושעל

 ץוחלל ול עצה .ףדה ןנכתמ ידי לע ועבקנש טסקטה ילדוג תא ףוקעל ךרד הז רבחל

 המודב ,תושיגנ חיש-ודה תבית תחתפנ .יללכ הייסיטרכבש תושיגנ ןצחלה לע
 :אבה רויאב גצומל

 תושיגנ

 ברציע 4

 טנרטניא יפדב םירדגומה םינפרג ילדגמ םלעתה [-

| 
| | | 
 ו
 ו
 ו
 ו

| 

 שמתשמה לש תונרנגסה ןרילג ך

 רלש תונהנגסה ןרילג תועצמאב םיכמסמ בצע [ |

 תונונגטגרילג

 | הע ן

| 
 וא םינפוג ילדוג ,םיעבצ ףוקעלו ןומיסה תוביתמ תחא לכב ץוחלל ןתינ תעכ

 .טנרטניא יפדב םירדגומה םינפוג תונונגס

 ...תוקותמ ןניאש תויגוע

 ירוקמה ןמשב וא תויגועה ןיינעל םג סחייתהל הבוח ,תינכותה לש הרדגהה תעב

 .םישמתשמה לע הדירומ טנרטניאה תוחתפתהש הכמ ןה ולא תויגוע .%5

 יתייעבל אשונה תא ךפהש אוה הערל לוצינה םלוא ,בוט היה ירוקמה ןויערה ,ליגרכ

 םויאה תא םיווהמ 000%8-ה יצבוק טפוסורקימ יחמומ תעדל םויכ .רתויו רתוי

 .םישלוגה לש טרפה תענצ לע רתויב יניצרה

 תוישיאה תויוניינעתהל םירתא ןכות לש תישיא המאתה רשפאל היה יללכה ןויערה

 ,שמתשמה לש ובשחמב ןטק טסקט ץבוק ליתשי רתאהש היה ןויערה .שלוגה לש

 םיאתמה הזכ ןכות ול גיצהלו רתאב רקיב רבכש ימכ שמתשמה תא תוהזל תנמ לע

 רתוי אלל היגועה לש הלדוג לבגוה הליתתכלמ .םימדוק םירוקיבב שפיחש המל

 .20 לע דמעוה דיחי שמתשמל חולשל השרוה רתאש תויגועה רפסמו 4% 8 רשאמ
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 לש ןויערה רשאכ שממ לש ינורטקלא לוגירל הכפה וז הבוט הנווכש אוה סליכא בקע

 תוינכות ורצי תונוש תורבח .טנרטניאב שממתהל ליחתה "הייפוצ וניעש לודגה חאה"

 ירתא ,ויתושילג לכ רחא בוקעל - שמתשמה בשחמב תויגוע תליתש ידי לע - ורשפאש

 לע יטנבלר עדימ דועו םהב ןיינעתמ אוהש םירצומה יגוס ,וילע םיביבחה תוינקה

 תועצהב ךל וקיצי ולאש ידכ ,תוירחסמ תורבחל רכמנ הז עדימ .ולש תוינקה ילגרה

 תוינק רתאל סנכתשכ םירצומ ךל ועיציש וא ינורטקלאה ראודה תועצמאב היינק

 םירז םידדצל קפסל תולוכי ךלש בשחמב תולותשה תויגוע םויכ .ךילע עדימ לביקש

 .ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תוברל גווסמ ישיא עדימ

 תאו תויטרפל וזה הרידחה תא בהאי אל םתסה ןמ ,ול הרקי טרפה תענצש ימ

 לש הלעמו 5 תואסרג .ולש יטרפה עדימה ןמ םיקיפמ םילגרמ םתואש חוורה

 לוכי התא .וז תויגוע תכמ דגנ ןנוגתהל שמתשמל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניא

 .םיאנת וליאב ןכ םאו ,ךלש בשחמב תויגוע תליתש רשפאל םאה ןפדפדל רידגהל

 םיצבק רומשל דחא ףאל רשפאל אלו ןיטולחל בשחמה תא םותסל היה ינויגה

 תוריכמ ,תוריכמ ירתא רקיעב - םיבר םירתא ,הב ץוקו הילא ךא .ךלש קסידב

 .םהלש תויגועה תועצמאב ךלש יוהיז אלל השיג ךל ורשפאי אל םיזרכמ וא תויבמופ

 שדחמ אלמל ץלאתש וא הזכ רתאל ישפוח ןפואב סנכיהל לכות אלש איה האצותה

 עדימ םיקפסמה םירתא םג ךכ .רתאל סנכנ התאש םעפ לכב תופרטצהה ספוט תא

 ירהש ,ךלש תוניינעתהה יחטש יפ לע תוחפל ,ךתוא תוהזל וצרי ללכ ךרדב ילכלכ

 ןומימה רוקמ אוה םלצא םימסרפמה ינפב וילע עיבצהל םילוכי םהש הז עדימ

 הלתשה רשפאיש ךכ בשחמה תא רידגהלו בהזה ליבש תא אוצמל ךילע ןכל .םהלש

 .בשחמב תויגוע לש תרקובמ

 תיבה דומעב רושיק ליכמ ומצע תא דבכמה ירחסמ רתא לכ ,טילחהל ךל רוזעל ידכ

 זמ םג לוקשו הז רושיקב ןייע .המוד והשמ וא "עדימה תרימש תוינידמ" חסונב ולש

 תא םייקל ידכב קיפסמ ןימא אוה םאהו ,רתא ותוא ירוחאמ דמועה ירחסמה ףוגה

 לש בר רפסמ לע הנורחאל החוויד תיעוצקמה תונותיעה ,תאז םע .תופיה ויתורהצה

 לש ךרד לע עדימ וקפיסו םהלש תרהצומה תוינידמה ירוחאמ ודמע אלש םירתא

 .תולודגה לוגירה תורבח םע ידדה הלועפ ףותיש ימכסה

 תויטרפ היסיטרכב רחב ([מ6וה61 (02000005) טנדטניא תויורשפא חיש-ודה תביתב

 ןצחלה לע ץחל טנרטניא ירתא תחת ,חיש-ודה תבית לש ןותחתה קלחב .(/זוע80ץ)

 :(3610) הכירע

 ו - טנרטניא ירחא ך
 ירחא רובע 00066 יצבקב לופיט ףוכאל יךכ |

 .הכירע ןצחל לע ץחל ,םייפיצפס טנרטניא

 תחתפנ (ק67 8166 2ןט80ע /4010ת5) רתאב תויטרפ לש תולועפ חיש-ודה תבית

 .אבה רויאב גצומל המודב
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 רתאב תויטדפ לש תולופפ

0. 
 | .ססס6ס רצבקב שמתשהל דלכדי טנרטניא ירתא דליא עובקל ךתורשפאב |

 | תוינידמל רשק אלל ,םעפ ףא םהב שמתשהל רלכוי אל דא דימת 5
 | .םהלש תויטרפה

 | | ןכמרחאלו לחנל ךנוצרבש טנרטניאח רתא לש תקיודמח וחבותכ תא דלקה |
 | .םוסח לפ דא רפא לע ץחל

 טנרטניאה רתא םש תא רחב ,םילחונמה םירתאה תמישרמ רחא ריסהל ידכ |
 | .רסה ןצחל לע ץחלו
 | :טנרטניא רתא תבותכ

 ן
| 

 :םילחונח טנרטניא ירתא
 ו
 תרדגה םוחת | |

 :םיאתמה ןצחלה לע ץחלו רתא לש 1281, תבותכ דלקה

 .ךלש בשחמב תויגוע ללתשהל רתאה ןמ ןיטולחל עונמל ידכ (3100%) םוסח %

 .תויגוע ללתשהל רתאל ריתהל ידכ (411סש) רשפא 4%

 .הביתה לש ןותחתה הקלחב הלודגה הביתב םיעיפומ םבצמו םירדגומה םירתאה

 לכה רסה לע ץחל וא (%9תג0ש6) רסה לע ץחלו וב רחב ,המישרה ןמ רתא ריסהל ידכ

 .המישרה תא ספאל ידכ (86ת10%6 ,41])

 טירפת גצומ .המישרב אצמנה רתא לכ לע תינמי הציחל ץוחלל לוכי התא ,ףסונב

 .וקחמל וא רתאה תרדגה תא תונשל ידכ ,רסה ,רשפא ,םוסח :תודוקפ 3 ליכמה רוציק

 :אבה רויאב גצומל המודב םינצחלו ןווחמ םיאצמנ היסיטרכה לש ןוילעה קלחב

 - : : י תורדגה ך
 רוזא רובע תויטדפ תרדגח רוחבל ידכ ןרוחמה תא זזה ב 5

 ."טנרטניא' |=6פכ

 תינוניב

 תוינידח םחל ןיאש ישילש דצ לש 00066 יצבק חיסח -
 7 תיטקפמוק תויטרפ
 עדיסב םישתתשמה ישילש דצ לוע 00066 יצבק חמיסח -
 : תשדופמה ךתמכסה אלל ךתוא החזמה

 עדימב םישחתשמה ןושאר דצ לוע 0006 יצבק תלבגה - -
 < תשרופמה ךתמכסה אלל ךתוא ההזמה

 | |[ רדהה תרה ||  .טדקתמ \ אוב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 :ןה החטבאה תומר .תויגוע יצבוקל עגונב החטבא תמר רוחבל ךל רשפאמ ןווחמה

 רתא ףאל רשפאתי אל (31ססא 411 000%165) 6)00089-ה יצבוק לכ תא םוסח +

 .םימייק רבכש םיצבק אורקל לכוי אל רתא ףאו ךלש בשחמב תויגוע ליתשהל

 תויטרפ תנגה תוינידמ םהל ןיאש םירתאמ םיצבקה לכ םימסחנ (11:8ג) ההובג %

 .ותמכסה ילב שמתשמה תא םיהזמה םיצבק ןכו תרכומ

 רתוי ההובגה המרה לש םירתאה לכ םימסחנ (60וטתג ם18) תינוניב ההובג %

 .תשרופמה ותמכסה אלל שמתשמה תא םיהזמה ןושאר דצ לש םיצבק םג ןכו

 םיצבק םילבגומ ןכו ההובגה המרה לש םירתאה לכ םימסחנ (א[60וטזנ) תינוניב %

 איה וז המר .תשרופמה ותמכסה אלל שמתשמה תא םיהזמה ןושאר דצ לש

 .ררולפסקא טנרטניא תנקתה םע תעבקנה לדחמה תרירב

 תויטרפ תוינידמ םהל ןיאש ישילש דצ לש תויגוע יצבוק םילבגומ (1,סוש) הכומנ %

 אלל שמתשמה תא םיהזמה ןושאר דצ לש םיצבק םילבגומ ןכו תיטקפמוק

 .תשרופמה ותמכסה

 םירמשנ היגועה יצבוק לכ (4606ק+ 411 000%105) 000816-ה יצבוק לכ תא לבק %

 .בשחמב םימייקה םיצבקה לכל השיג תנתינו

 תחתפנ .(40/82060) םדקתמ ןצחלה לע ץחל ,הנגהה תמר תא עבוק התאש ירחא

 המודב ,(4008מ000 קתש4סע 5601מ89) תומדקתמ תויטרפ תורדגה חיש-ודה תבית

 0200816 יצבוקב יטמוטוא לופיט לטב תורשפאה תבית תא ןמס .אבה רויאב גצומל

 :ינדי ןפואב תורדגהה תא רידגהל לכות זאו ((0כ2ל6ח160 ,ג\וט(סמנ8110 (;00%16 118מ01ותש)

 (>1?] תומדקתמ תויטרפ תורדגה

 רוזאב 60066 יצבקב לופיטח ןפוא תא עובקל ךתורשפאב 8
 יטמוטואה לופיטה תא תולטבמ הלא תויורשפא .טנרטניאה 6₪9כ

 .ססס66 יצבקב

 0066 יצבק

 06 בק רטט לופט לטב] | | |

 ישילש דצ לש 00066 יצבק ןושאר דצ לש 00066 יצבק

 לבק 5 : לבק ₪
 ופה 'ר םוסו

 העדוח גצה .ר העדוה גצה .ר

 , , 5 80990 לש 006 רצבק דרמת רשפא [ |

 | השג |[ רושא ]

 .505810ת לש 86 יצבוק דימת רשפא חיש-ודה תביתב הנותחתה הביתל בל םיש

 תריגס םע יטמוטוא ןפואב םיקחמנה היגוע יצבוק לש תרימש רשפאמ וז הבית ןומיס

 .ררולפסקא טנרטניא
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 ןהו וז חיש-וד תביתב ןה ישילש דצ לשו ןושאר דצ לש (200%16 יצבוק
 .תויגוע יצבוק לש תורוקמ ינש ןיב הנחבה תמייק תויטמוטואה תורדגהב

 ידי לע םיחלשנ וא םירצונש 0008165 לש םיירוקמ םיצבק םה דחא גוס הרדגה
 ינשה גוסה .ןושאר דצ לש םיצבק םיארקנ ולא .רבוחמ התא וילא רתאה
 התא וילא רתאה ןמ הנוש ,רחא רתאב םירצונ וא םיחלנש םיצבק םה
 .ישילש דצ לש םיצבק םיארקנ ולאו ,רבוחמ

 חיש-ודה תביתב רושיא לע בוש ץחל .רושיא לע ץחלו ךלש תוריחבה תא ןמס
 .טנרטניא תויורשפא

 :םיאבה םידעצה תא עצב בשחמב םירומשה 000%16-ה יצבוק לכ תא קוחמל ידכ

 .טנרטניא תויורשפא חיש-ודה תבית תא חתפ 1

 .0600%16 יצבוק תקיחמ ןצחלה לע ץחל יללכ היסיטרכב 2

 .רושיא לע ץחל .הקיחמה תא רשאל שקבתת הב חיש-וד תבית חתפית 3

 ןפדפדה לש תמדוקה הסרגב תויגועב לופיט
 חיש-ודה תבית תא חתפ ,ררולפסקא טנרטניא לש 5.5 וא 5 הסרגב שמתשמ התא םא
 ץראה רודכ למס לע ץחל זאו החטבא היסיטרכה לע ץחל ,טנרטניא תויורשפא
 .הביתה תיתחתבש תישיא תמאתומ המר ןצחלה לע ץחלו ,טנרטניא בותכ ויתחתמש

 לכ תא ריאשהל לוכי התא ,הטמ לולג .חתפית החטבא תורדגה חיש-וד תבית
 .000816 יצבוק ףיעסל עיגתש דע ,לדחמה תרירב תורדגה

 :תונווגמ ןה ןאכ ךתושרל תודמועה תויורשפאה

 ךופה תורשפאב רחבת םא - ךלש בשחמב םינסחואמה 620016 יצבוק רשפא %
 תורשפאב רחבת םא .ךלש בשחמב היגוע לכ לותשל ןיפכיד לכל רשפאת ןימזל

 היגוע ליתשהל הסני רתאש םעפ לכב העדוה ךסמה לע גצות השקב גצה

 רומשל ברסל בשחמל תורוהל וא הלועפה תא רשאל לכות התא .ךלש בשחמב

 ןיטולחל םוסחת ןימז אלל ךופה תורשפאב רחבת םא .ךלש קסידב ץבוקה תא

 תורבח יתנכתמש דע תוחפל ,ךלש בשחמב תויגועה תלתשה תויורשפא תא

 .טפוסורקימ לש הנגהה ןונגנמ תא ףוקעל ךרד ואצמי לוגירה

 תויגועה ךא תוהז תויצפואה ןאכ - (ןוסחא אלל) הלעפה יפל 0200816 יצבוק רשפא +

 םנמא רתאה ,תורחא םילימב .תיחכונה הלעפהל רבעמ ךלש בשחמב ורמשיי אל

 .ררולפסקא טנרטניא תינכותמ האיציה םע קחמת וז ךא היגוע לותשי

 בשחמב תויגוע לותשל ןויסינ לכ תוחדל תינכותה תא רידגהל תייה לוכי הרואכל

 :םילוקיש רפסמ ןובשחב איבהל ךילע ךא ךלש

 עגפיהל יופצ התא ,היגוע תליתש ינפל העדוה תלבק לש תויורשפאב רחבת םא +

 רתאה ,היגועה תא תוחדל בשחמל הרות םא רמולכ ,םידנדנמ םירתא תכממ



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 ,הלתשהה תא רשאתו ךל סאמייש דע תוינש רפסמ לכ הליתשה ןויסינ לע רוזחי
 .וב רוקיבה לע רתוול הצור ךניאו ךתוא ןיינעמ רתאה םא רקיעב

 םהל רשפאת אל םא "םיקסע ךתא תושעל" וברסי טנרטניאב רחסמה ירתא בור 4

 .םינעוט תוחפל םה ךכ - םהלש החטבאה ךרעממ קלח והז .תויגוע תליתש

 ילגרה תא חתנל םהל תורזוע םג תויגועה ךא ,םיקדוצ םג ילוא םה השעמל

 .םהיכרוצל ךלש תוינקה

 (תיבה ףד) החיתפה ףד תרדגה

 לוכי התא ,טנרטניא תויורשפא חיש-ודה תבית לש ((026ם6ז8]) יללכ היסיטרכב

 לש ףדה םוקמב ,רידגהל היהי בוט ןויער .ןפדפדה לוחתא םע גצויש ףדה תא רידגהל

 קפס לש תיבה ףד תא (תינכותה קפס ידי לע רדגוהש החיתפ ףד לכ וא) טפוסורקימ

 תוינכות לע ,קפסה לצא םישודיח לע ןכדעתהל לכות ךכ .ךלש טנרטניאה תוריש

 .ךלש ןפדפדה תא לחתאתש םעפ לכב ,ולאב אצויכו הדרוהל תושדח

 תא ףידעמ ינא .תיב ףד הנוכמ הז טקייבוא םג טפוסורקימ לש חונימב |
 | שומישה אוהש ,רתא לש תיב ףדמ ולידבהל ידכ החיתפ ףד יוניכה | / | |
 .הז חנומל לבוקמה הרעה |

 םיפסונ םימדקתמ םיתורישו ,תנווקמ הכימת יתוריש לבקל םג לוכי התאש ןבומכ

 לש תיבה ףד ,בהז טנרטניא לש חוקל התא םא .הז קרפ ךשמהב םינודנה קפסה לש

 םע יתושדח ןכות רישע לטרופ םג ,םדוק יתינמש המל ףסונב ,ךל ןתונ קפסה רתא
 :םיבר םיליעומ םירושיק
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 טנרטניא תא לחתאל ידכ החיתפ ףד אלל ררולפסקא טנרטניא תא לחתא ;-
 ץחלת םא .החיתפ ףד אלל ותוא חתפ ,רשפאה לככ רהמ ררולפסקא 4

 חתפיי ןפדפדה (1056 21גם%) קירב שמתשה ןצחלה לע יללכ היסיטרכב
 .םינימז ויהי םילכה לכו קיר החיתפ ףד םע

 ךלשמ ישיא החיתפ ףד
 ףדב ןיינועמ תויהל יושע התא ,טנרטניאב שומישב רתוי םכחותמ רבכ התאשכ ,תעכ
 םיניינעמה םירתאל םירושיק ךל תתל לוכי הזכ ףד .ךיכרצל תישיא םאתומ החיתפ
 וא דרווב שומיש ידי לע - תולקב רוציל לוכי התא .רקבל הברמ התא םתוא ,ךתוא
 םירשפאמ 8 טסקטויקו 2000 דרוו ,? דרוו) םירושיק ללוכה ףד - תרחא תינכות
 לשב) תידימ גצוי אוה ,החיתפה ףדכ הזכ ךמסמ רידגת םא .(תולקב תאז תושעל
 וא ול קקזנ התאש רתא לכל םירושיק לולכל לכויו (ךלש בשחמב ןסחואמ ותויה
 .וב רקבל הברמ

 וא יעוצקמ עדימ ,ילכלכ עדימ תורוקמ לא םירושיק ללוכה ףד רוציל לוכי התא
 ףד לש המגוד גיצמ ןלהלש רויאה .ךילע הדוהאה לגרודכה תצובק רתא וליפא
 בל םיש .תחצנמה איה תוליעיה ךא ,הקיפרג ילוא הרסח .תימצע תרצותמ החיתפ
 וניא רויאב גצומה ףדה .םיאשונ יפ לע םירושיקה תא ץבקל ידכ תואלבטב שומישל
 םירתאה לכל הריהמ השיג יל רשפאמה ילש ישומישה תיבה ףד והז ,תימתס המגוד
 ידכ רויאה ךרוצל ורסוה םירתא רפסמ) יתדובע ךרוצל קוקז ינא םהמיע רשקלש
 .(ךכ בקע םגפנ אל יללכה ןויערה ךא ,םייעוצקמ תודוס תולגל אלש

 סוממת 6סחו ישע | |" תא || לא רבע 6 |* .ס \אאוא סאפ דס ו וס ָסַפ חט ₪ | 31תכ | |
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 א.5ח.א 6סחוקט10ז8 ודס מ"עב םיבשחמ ר.ש.ב ₪

 סיפואו תונולח ימושיי לכב הכימתו םימושיי תעמטה ,תוכרעמ חזתינ,הכרדה ,ץועיי יתוריש
 03 7300776 .סקפ 03-6313960 .לט -- 52109 ןג תמר 994 ד.ת

 ₪ -חו1!8: 5!חוסח[61ח06ז.ח66.|| :ינורטקלא ראוד

 רגרבנדיורפ ןועמש לש תיבה ףד

 :הדובע ירתא

 םיבשחמ סוקופ תאצוה |
 בהז טנרטניא | |
 ילגנא ילגנא ןולימ - \/60519פ | |

 מ"עב םיבשחמ ר.ש.ב
 .רתא ןוכדע - .בהז טנרטניא

 בשחמ יחנומ ןולימ - <.

 לגרודכ - ביבא לת יבכמ . .לטרוזכ - כ - בירָא לת -- |

 תינכותה רתא = 9) הקד
 :שופיח יעונמ 8



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 רושיק רפיה ףסוה ןצחלב שומיש ידי לע תולקב םירצונ םירושיקה
 ,בותיכה תא ןמסמ התא .הלעמו 97 דרוו לש ליגרה םילכה לגרסב אצמנה
 .המיאתמה טסקטה תביתב רתאה תבותכ תא דילקמו ןצחלה לע ץחול
 תינכות לכ ינפ לע 2000 דרווב שומישה תא ףדעה ,תורשפא ךל שי םא
 .אילפהל הלק בוציעה תכאלמו הברהב תובוט הנייהת תואצותה .תרחא

 םירתא ,רתוי םכחותמ והשמ שפחמ התאש וא םמעשמ ךל הארנ הזכ החיתפ ףד םא
 לטרופה .ךיתונוצרל םאתומ החיתפ ףד תיינבב םהיתוריש תא ךל םיעיצמ ,םויכ םיבר
 שומישל ילאידיא רתא הז קפס ייונמ רובע אוה ,ךשמהב רקסייש ,בהז טנרטניא לש
 ילעב םירתאל תוינפה דועו םינוש שופיח ינונגנמל םירושיקה לע ףסונ .החיתפ ףדכ

 ,וז הרטמל םינועה םירחא םירתא .תישיא המאתהל ןונגנמב םג הז רתא ןחינ ,ןיינע
 ןצחל ללוכ הז ףד .הסחוס.תוגסזספס\.ססמו תבותכב טפוסורקימ תרבח לש תיבה ףד םה
 ףדב וגצוי תושדח יאשונ וליא רוחבל ךל רשפאמה ,(26ז8004120) תישיא המאתהל
 ואמ6 תשרלו טפוסורקימל ףתושמה רתאה םג .טנרטניאל הסינכה םע ךינפב חתפייש
 וגצויש תושדחה לש תישיא המאתהל תואנ תויורשפא ליכמ ,זמ8תסס.ססמג תבותכב
 .רחא ילארשי לטרופ לכ וא בהז טנרטניא לש תיבה ףד תא תוסנל םג לכות .תיבה ףדב
 .ילש בהז היסיטרכה תרדגה ידי לע המאתהל ןתינ בהז טנרטניא לש תיבה רתא
 :אבה רויאב גצומל המודב תגצומ היסיטרכה

 תישיא המאתה

 ₪ וופת פא |

 | תצא
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 דצב תוירבטק:ו תפיטר ךותמ םכתא םיניינעמה םיאטמב ורחב
 ירכ םכנוצרכ ןכות יטירפ לט הרס;,ו הפסוהב וליח ,ן'ונ

 | ,םיסל חצלט ןופיסה תגית תא ןטטל טי ,ןכות סירפ ף"פואול

 תעכ זוגה ףד תא ןכדני ןצזולה לוי יצחל

 רתאה ךסמ לע וגצויש שקבמ התא רשאו ךתוא םיניינעמה םיאשונ רוחבל לוכי התא
 תוירוגטקה תמישר ךותמ ךתוא םיניינעמה םיאשונב רחב .וילא רשקתמ התא רשאכ
 ףיסוהל לוכי התא .וז הירוגטק תחתש םיאשונ תמישר חתפת הציחלה ,ןימי דצב
 ןומיסה תבית תא ןמסל שי ,ןכות טירפ ףיסוהל ידכ .ךנוצרכ ןכות יטירפ ריסהלו
 .תעכ תיבה ףד תא ןכדע ןצחלה לע ץחל ,םויסל .ודצלש
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 תיתחתבש הסירפ יוניש רושיקה לע ץחל ,ףדה תסירפ תא תונשל הצור התא םא

 הלעמ הירוגטק לכ ךותב םיאשונה תא וא ,תוירוגטקה תא זיזהל לכותו היסיטרכה

 תמיא לכ הז עגרמ .תעכ תיבה ףד תא ןכדע לע ץוחלל שי םויסה םע בושו .הטמ וא

 ןיינעמה עדימה תא גיציו ךמעטל דמועמ היהי הז ,בהז טנרטניא לטרופל סנכיתש

 .ךתוא

 לטרופב םיפסונ םיתוריש

 י םהלש תיבה ףדב םיללוכ בהז טנוטניא לטרופ תמגוד ,םינוש םילטרופ

 .- בהז טנרטניא לטרופ לש תיבה ףדב .םיפסונ םיתוריש תלבקל היצפוא

 אי" ףד חתפיי וילע ץחלת םא .ילש יטרפה טנרטניאה ןצחלה לע ץחל
5% 

 + :אבה רויאב גצומל המודב ,בהז טנרטניא תוחוקלל םיפסונ םיתוריש

 4010101! !ח16זח1 צב - תופוקל םוויש - גהז טנוטניא יב

 חוןע םילב פיפדעופ הגוצת חכיוע ץגוק 1

 הר כ ב-5 ₪ 8 א 0-6. 06 6 ₪06י 0[
 םניח 0% 8] ולח 4] \+% | | לא דונע < 5 ו: //9600055 :םתמ ה -0/ פח 50 [3 | תבוחכ |

 ]] | תינכס הכימת 1 תוחוקל תוריש | םיידעלב םיתוריש ] בהזה ןוינק

 תוחוקל לש יטרפ טנרטניאה ,םזוט6(8 20ח6 - ל םיאבה םינורב

 ךלש המסיסהו שמתשמה סש תא דלקה אנא .בהז טנרטניא
 | ךלש יטרפה טנרטניאל שולגו בהז טנרטניאב

 1050 8 :שמתשמ םש
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 .רושיא לע ץחלו המסיסה תאו ךלש שמתשמה םש תא סנכה

 לכות ,ימניח אוה םא .תוריש לע ץחל .םינימזה םיתורישה תא ללוכה ףד חתפנ

 םתוא ןמס ,ןווגמה ךותמ ךל םייוצרה םיתורישה תא רחב .סוסיה לכ אלל ולבקל

 לע רופת היהי גצויש ךסמה בהז טנרטניא רתאל רבחתתש האבה םעפבו קורי ןמיסב

 ("הפמ" תוריש ומכ) םיעצומה םיתורישה ןמ קלחש בל םיש .ךיתופדעהו ךיתודימ יפ

 לבקל ןתינ ,לשמל ,תופמ יתוריש ,תאז םע) .(שדוחל 54.50-כ) םולשתב םינתינ

 רתוי עיצמה ןווגמו רישע ןכות םג עיצמ הפמ רתא יכ םא ,םירחא םירתאמ םניחב

 .(תוינורטקלא תופמ םתסמ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <<

 ,השילגב תויעב ולגתי םא ,הכימת יתוריש לבקל לוכי התא םיעצומה םיתורישה ןיב
 .סקפ טנרטניא ומכ םייטנרטניא םיתוריש לבקלו םידחוימ םיריחמב םירצומ שוכרל
 .ךלש סנכנה ראודל תורישי םיסקפ לבקל ,ישדוח םולשת תרומת ,ךל רשפאמה תוריש
 םיבתונמ ולאו םיסקפה םיחלשנ וילאש ידוחיי רפסמ לבקמ התא
 םיניזגמ םג ךל םיעצומ .בהז טנרטניא לצא ךלש ראודה תביתל
 .(/890619) םיקחשמ רתאו ןודעומ ,םידלילו השיאל ,רבגל

 ןופלט וק קר ךל שי םא .טנובישמ תורישמ תונהיל םג לוכי התא
 זו טנובישמה תוריש טנרטניאב השילגל םג וב שמתשמ התאו דחא
 = 0-24  .ןובישמ ןיעמב העדוה ריאשהל ךילא רשקתמש ימ לכל רשפאמ
 םינופלט ד דיספת אל ךכ .רשקתמה יטרפ יוהיז םע בשחמל ךילא העיגמ העדוהה
 .שלוג התא רשאכ

 טועפ ישדוח םוכס תרומת .רטסור תוריש אוה רחא ןיינעמ תוריש
 13 ק לכ לע ךלש ירלולסה ןופלטה רישכמל העדוה לבקל לוכי התא
 .קפסה לצא ךלש ראודה תביתל העיגמה ראוד תעדוה

 .החוטב השילג תורישל ףרטצהל לוכי התא ,םינטק םידלי ךל שי םא
 וא םייפרגונרופ םינכתל םידליה תשיג םוסחל ךל רשפאמ תורישה
 השיג תענומו קפסה תמרב איה הנגהה ןאכ ןפדפדב תונבומה תונגהל רבעמ .םימילא
 .םירתאל

 רשפאמ רשא טנרטניאה תשרב השילגל ידוחיי תוריש אוה ,החוטב השילג תוריש
 ורדגוהו ישונא תווצ ידי לע שארמ וקדבנ רשא םיחוטב םירוזאל קרו ךא השילג
 ,טלחומ ןפואב םסחית םיאבה םירתאל השיגה .םידלי תשילגל םידעוימה םירוזאכ
 םינכת םיליכמה םירתא :הלא םיאשונב דומילו הרבסהב םיקסועה םירתא טעמל

 ,םירומיה ירתא ,םיילולימו םימילא םיטנמלאב םיקסועה םירתא ,סקס יאשונב

 אל םישעמ עוציבו העישפ םידדועמה םירתא ,םימסב שומיש םידדועמ רשא םירתא

 וא םיגציימ רשא םירתא ,תוינעזג תועדב םיכמות וא םיגציימה םירתא ,םייקוח

 תידימ המקה םירשפאמ רשא םירתאו תויקוח אל תוצובקו רורט ינוגראב םיכמות

 .תשרב םיישיא םירתא/םיפד לש תרקובמ יתלבו

 .שדוחל ₪24-כ הווש םירוהה לש שפנה תוולש ךא ,םולשתב תוריש אוה תורישה

 החוטב השילג

 ךלש תורדגהה סופיא
 דוע ריכמ ךניא ררולפסקא טנרטניאב תסנכהש םייוניש בורמ יכ תולגל יושע התא

 רחא והשימש בשחמ דיל דובעל דרשמב תרבע ילואש וא ,תלגרתה וילא ילכה תא

 תומאתההו םייונישה לכ תא לטבל לוכי התא הבר תולקב ,הגאד לא .ויכרצל םיאתה

 תושעל ידכ .הנושארל ןקתוה תע היהש יפכ ,תילותבה ותרוצל ןפדפדה תא ריזחהלו

 :םיאבה םידעצה תא עצב תאז
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 תיש-וד תבית תחתפנ .טנרטניא תורדגה סופיא הדוקפב רחב םילכ טירפתהמ 1

 :אבה רויאב גצומל המודב

 טנרטניא תורדגה טופיא

 תורירבל ךלש טנרטניאה תורדגה תא ריזחהל ךנוצרב םאה (3)
 ?וח(סזתסז =אקוסזפז ל₪ תרירוקמה לדחמה

 ירלש תיבה ףד תא םג ספא ₪

 .ןכ לע ץחלו תיבה ףד תרדגה תא םג ספאל ךנוצרב םא ןמס 2

 בצעל שדחמ ליחתהל לוכי התאו ,ולש לדחמה תורירבל רזוח ןפדפדה הז עגרמ 3

 .ךנוצר יפל ןפדפדה תא
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 םיליעי םילכ

 טנרטניאב הדובעל

 טנרטניאב השילג
 רתאמ רובעל ידכ תוטיש המכב שמתשהל לוכי התא ןושארה קרפב תדמלש יפכ

 :ןלהלדכ ,רתא ותואב רחא ףדל ףדמ וא ,רתאל

 .רשוקמה ףדה לא יחכונה ףדהמ רושיק תועצמאב שולגל לוכי התא 4

 תעדל ךילעש ןבומכ) ותבותכ ןויצ ידי לע ,רחא רתא לכ לא רובעל םג לוכי התא 4

 .(תבותכה תא

 ידי לע תיחכונה הלעפהב ,ןכל םדוק תרקב ובש ףד וא רתאל רוזחל לוכי התא +4

 .1 קרפב רבסומכ (א6א0 אבה ןצחלה וא (280%) םדוקה ןצחלה לע הציחל

 וא םיפדעומה ומכ ןפדפדב םינבומה םינוש םילכב שמתשהל לוכי התא +4

 .םירתאל סנכיהל ידכ הירוטסיהה



 ילכה תועצמאב הרזח
 (415+סזְע) הירוטסיה
 ךתשילג תעב תלעות ךל איבהל יושעה ילכ תללוכ ררולפסקא טנרטניא
 תרקיב םהבש םירתאה דחאל רוזחל הצור התא םא .(11ו810/) הירוטסיה :טנרטניאב
 שמתשהל לוכי התא ,(ררולפסקא טנרטניא תא הנורחאל תלחתא זאמ) יחכונה חישב
 חתפנש טירפתה ךותמ רתאה תבותכ תא רוחבל טושפ וא (880%) םדוקה ןצחלב
 םירתאה תמישר תא ללוכהו ,םדוקה ןצחלה דילש הטמ ץחה ןצחל לע ץחול התאשכ
 :אבה רויאב גצומל המודב ,יחכונה חישב ולפוטש

 0 ה 7 | וב תרקיבש רתאל רוזחל ןיינועמ התא םא
 7 לכות ומפה לש יחכונה לוחתאה ינפל
 =םמסוב דוחפ ז90085480 \)31. םסוגוס חס( 8 ז :הירוטסיה ילכה תא תוסנל

 תו: ]|85 5
 5 ה ררולפסקא טנרטניא לש הירוטסיה ילכה
 לארשי טפוסורקימ תרקיב םהב ,םירתא לש ינמז םושיר אוה

 0 קחמנ אוהש ןוויכ ,ינמז םושירה .טנרטניאב ,\//פוססחחפ ד ס =ססטפ !טסוו8חוחה " /
 נא איה לדחמה תרירב .עובק םימי רפסמ רחאל
 צוא.פ\חתסס.ו| - 8 8051 וסט 10 8 הריחב ידי לע תאז תונשל לכות ךא ,םוי 0

 םיפד תרימשל םימי רוזאל רובע יללכ היסיטרכבו טנרטניא תויורשפא <- םילכב
 .ךל יוצרה םימיה רפסמ תא רחבו הירוטסיהב

 המישמה תינולח .(11:800זע) הירוטסיה ןצחלה לע ץחל ,הירוטסיהב ןייעל ידכ
 .ךסמה לש ןימי דצב תחתפנ הירוטסיה

 רתא לכ הב ,היקית הווהמ םוי לכ .םימי יפ לע גרודמ הנבמב תגצומ הירוטסיהה
 לכות ןאכ .רתא ותואב ךדי לע ורקסנש םיפדה לכ תא הליכמה ,הנשמ תייקיתכ גצומ
 ,רתאה לכב שדחמ ףדפדל ילב ,(רתאה לש תיבה ףדל םתס אלו) דדוב ףד לכל רוזחל
 .אבה דומעב רויאב גצומל המוד הירוטסיהה תייקית ךסמ .ךשקובמ תא אוצמל ידכ

 יחכונה םויה תייקיתשכ תוגצומ םירתאה תויקית ,ליעלד רויאב האור התאש יפכ

 עובשה ימי לש תויקיתה תוגצומ הילעמ .החותפ איהשכ תינולחה תיתחתב תגצומ

 לע תפסונ הציחל .הנכות תא גיצתו התוא חתפת ,םוי תייקית לע הציחל .יחכונה

 הלילגה ספ תועצמאב ,הלעמ וא ,הטמ לולגל לכות .התוא רוגסת - היקית ןצחל

 .תועובש המכ דוע לש תויקית ועיפוי ,ןורחאה עובשה ימי לעמ .תינולחל לאמשמש

 תויורשפא חיש-ודה תבית תא חתפ הירוטסיהה לכ תא תוקנל ידכ ןש
 .הירוטסיה הקנ ןצחלה לע ץחלו 37 דומעב 2 קרפב ןיוצמכ טנרטניא פיט
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 .םתבותכב וא םמשב ןאכ םיניוצמ ,םינורחאה םימיב תרקיב םהב םירתאה לכ

 לכל רוזחל לכות ךכ .רתאל תורישי שולגל ךל תרשפאמ ,המישרב עפומ לכ לע הציחל

 תא רוגסל ידכ .הדילקהל וא תבותכה תא שדחמ שפחל ילבמ ,תרקיב וב םוקמ

 ןצחל לע ץחל ,ןיפולחל ,וא הירוטסיה ןצחלה לע תינש ץחל ,הירוטסיהה תינולח

 עדיי (!?סובה) והד ןאמש הצור ךניא םא ,בגא .תינולחה תרתוכ לאמשבש הריגסה

 לע תינמי הציחל ץחל טושפ .טירפ לכ קוחמל לקנב לוכי התא ,םויה תשלג ןאל

 תביתב רושיא רחאל .קחמ הדוקפב רחב גצומש רוציקה טירפתב ,'ילילפמה" טירפה

 .תובקע לכ אלל עפומה קחמיי הלאש

 חונע םילכ טיפדעומ הגוצת הכיוע ץבוש |
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 .םירתאה תמישר תועצמאב איה ,תרקיב םהב םינורחאה םירתאל תשגל תפסונ ךרד

 לש תללגנ המישר חתפית .ןעמה תרוש לש ילאמשה הדצב הטמ ץחה לע ץחל

 :אבה רויאב גצומל המודב ,הנורחאל תדלקה םתבותכ תאש םירתאה
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 ידי לע תעגה םהילא םירתא וגצוי אל ןאכ - הירוטסיהה ילכל דוגינב <

 םע .תדלקה םתבותכ תאש םירתא קר אלא ,םירושיק תובקעב השילג

 ,הירוטסיהה ילכ רשאמ תולק רתיב השיגנו תידימ הנימז וז המישר ,תאז

 .רשפאה תדימב ,הב שמתשת יכ ץלמומ ןכ לעו

 םיפדעומ םירתא
 רתאב לקתית םעפ ידמ יכ דואמ רהמ הלגת ,/65 ירתאב שולגל ליחתתש ירחא

 קוקז התא םא ,לשמל .תונמוזמ םיתעל בושל הצרת וילאש ,דחוימב ךתוא ןיינעמה

 ידמ רקבל ןיינועמ תויהל יושע התא ,םינכדועמ םיריחמ ידדמ וא םיילכלכ םינותנל

 התא .םינושה םידדמב ןכדעתהל ידכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רתאב םעפ

 יפדו םירתאה לכל םירושיק םע תישיא םאתומ החיתפ ףד ךל רוציל ,ןבומכ ,לוכי

 ,תאז םע .(35 דומע האר) 2 קרפב ךל יתיארהש ךרדב ,םהל קוקז התאש %/65-ה

 תועצמאב ,לק תויהל ךפוה ,רוזחל ןיינועמ התא םהילא ,םירתאה רחא בקעמ לוהינ

 .ררולפסקא טנרטניא ךותב הנבומה (/8ש011165) םיפדעומ ילכה

 םיפדעומ תרדגה

 םהילאשו תרקיב םהב ,\/60 ירתא םושירל יעצמא ךל תקפסמ ררולפסקא טנרטניא

 ,םיפדעומה תייקית לש ילכב שומיש השוע וז תינכות .תרצוקמ ךרדב רוזחל הצרת

 ירוציק ביצהל תינכות לכ הלוכי הב היקית וז ,ןורקיעב .תונולח תליבחמ קלח אוהש

 ךרד ירוציק קר היקיתה ךותמ תוגיצמ ןפדפדה לש הלעמו 4 תואסרג .םיצבק לא ךרד

 לש תיללכה םיפדעומה תייקית ןכות לכ תא תוגיצמ ןניאו ,טנרטניא יפד םהש

 ררולפסקא טנרטניא תינכותהשכ ,םיפדעומב ךרד רוציק רוציל ידכ .תונולח ימושיי

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,תלעופ

 והשלכ ףדל וא) רומשל הצור התא ונעמ תאש רתאה לש תיבה ףדל סנכיה 1

 .(תורישי סנכיהל היצפוא הצור התא וילאש רתאב

 םיפדעומל הפסוה הדוקפה תא רחבו (/8001166) םיפדעומ טירפתה תא חתפ 2

 המודב ,םיפדעומ תפסוה חיש-ודה תבית תא חותפל ידכ ,(/406 10 ['8עסזו(65)

 .אבה דומעבש רויאב גצומל

 ,בותיכה תא רחב - רתוי יתועמשמ בותיכ הצור התא םא וא ,תילגנאב בותיכה םא 3

 הרקמב .רתאה תוהמ תא ךל ריכזיש ,תירבעב יתועמשמ םש דלקהו תירבעל רובע
 םג לוכי התא .בהז-טנרטניא לש תיבה רתא ומכ םש תתל ףידע ןאכ םגדומה

 גצומה תויקיתה ץעב היקית רחב .רושיקה רמשיי הבש םיפדעומב היקית רוחבל

 .תויקיתה תגוצת תא חותפל ידכ ב רוצ ןצחלה לע ץחל ,תגצומ הניא וז םא ,וא

 .רושיקו שדח למס רוציל ידכ ,רושיא ןצחלה לע ץחל ,םייסמ התאשכ



 ידכ ,רדולפסקא טנרטניא לש םילכה לגרסב (8עסןו09) םיפדעומ ןצחלה לע ץחל 4
 רוציק רצונש תוארלו ,ןולחה לש ןימי דצב םיפדעומ תינולחה תא תותפל
 .בהז טנרטניא רתא לש תיבה ףד הז הרקמב ,הז טנרטניא ףד רובע ךרד

 ותוא גיצת ,םש לע העבצה .הלילגה ספב שומיש ידי לע המושרב לולגל לוכי התא
 רבוחמ התאש יאנתב - ףדה תא חתפת וילע הציחלש רושיקכו לוחכ עבצב
 ידי לע איה ךלש םיפדעומה תמישרל רתא ףיסוהל תפסונ ךרד .ןבומכ טנרטניאל
 ךל רשפאתו גצות ןכל םדוק ונרכהש חיש-וד תבית התוא .םיפדעומל הפסוה הדוקפה תריחב רוציקה טירפתמו יחכונה רתאה ךסמב והשלכ םוקמ לע תינמי הציחל
 םוקמ לע תינמיה הציחלה תא ץחול התאש אדוול ךילע ,תאז םע .הלועפה תא עצבל
 ךרד רוציק רוצית ,ףדב אצמנה רושיק לע ץחלת םא .גצומה ףדה עקרב והשלכ
 .עגרכ גצומה רתאל אלו וילע עיבצמ רושיקהש רתאל םיפדעומה תייקיתב

 [>] ? ₪ םיפדפומ תפסוה
 ,םיפדעומה תמישרל הז ףד ףיטוי !חוסוהסו 6אכסו ל

 | לוטיב = | | רושהא המאתה | [הוקמ הל בצסב ןי]ל רפה[

 יש

 :ברוצ

 5010/86 (2008165 (ע] -
 חידז (ב

 םיפדעומה ןוגרא
 ,תויקיתב השענ ןוגראה .ןגראלו רדסל לוכי התא םיפדעומה תייקיתב תוינפהה תא
 .תונולח לש קויתה תכרעמ תרגסמב ,היקיתב םיצבק רודיסל ההז ךרדב
 םינמוסמ םיפדעומה תמישרב םיטירפה לש קלח ,םדוק רויאב תוארל לוכי התאש יפכ
 ,היקית לש ןצחל לע הציחל .רושיק לש למס םע םינמוסמ םירחא וליאו ,תויקיתכ
 .התוא תרגוס ,תפסונ הציחל .הכותבש םיכמסמה תמישר תא הגיצמו התוא תחתופ
 :םיאבה םידעצה תא עצב ,השדח היקית רוציל תנמ לע

 (0188מ126) םיפדעומ רודיס הדוקפה לע ץחל ,(:גטסזג(6) םיפדעומ טירפתב 1
 .אבה דומעב רויאב גצומכ ,חיש-וד תבית תחתפנ .8

 .((010916 01660 היקית רוצ ןצחלה לע ץחל 2

 דילקהל ךתוא תנמזמו ןבלמ ךותב תבהבהמ הסינכה תדוקנ .השדח היקית תרצונ 3
 ,66858) שקהו םיאתמ םש דלקה .היקיתל םש
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 םיפדפומ רודיס 1
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 2 ןצחל לע ץחל ,חשדח חיקית רוציל ידַכ
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 ןויד תוצובק - לארשי טפוסורקי
 תו

 למס לע ותוא ררחשו ,השדחה היקיתב ונסחאל הצור התאש למסה תא רורג 4

 .היקיתה

 .םיפדעומה תינולחב חתפית המישרה .םילכה לגרסב םיפדעומ למסה לע ץחל 5

 ןכא היקיתל תררגש ךרדה רוציק יכ הלגתו השדחה היקיתה לש ןצחלה לע ץחל

 .היקיתה ךותב גצומ

 ,תויקיתב ךלש םיפדעומל ךרדה ירוציק לכ תא ןגראל לוכי התא ,המוד הרוצב 6

 המישר גצות אל םלועל ןוגראה תלועפמ האצותכ ,םיאשונ יפ לע םנגראל ךכו

 תא תונשלו ןגראל ךל תרשפאמ חיש-ודה תבית .שפחל השק הבש הכורא

 .ךמעטו ךיכרצ יפ לע לכה ,תעל תעמ הקולחה

 םש יוניש ןוגכ ןוגרא תולועפ דוע ךל ורשפאי חיש-ודה תביתב םירחאה םילכה 7

 תומש ךרדה ירוציק לכל תתל תנמ לע ולא םילכ לצנ .םתקיחמ וא םיפדעומ לש

 רקיעבו ,רתא לכ לש ותוהמ יביטיאוטניא ןפואבו דימ ךל ורידגיש םיירואית

 .דוע םהל קוקז ךניאש םירתא לא ךרד ירוציק קוחמל

 התא .ךל יוצרה רדס לכ יפ לע םיטירפה תא רדסל לוכי התא המישר לכ ךותב 8

 וק הרירגה תעב .יוצרה םוקימל ותוא רורגל טושפו טירפ לכ לע ץוחלל לוכי

 .עגר לכב אצמנ טירפה וב םוקימה תא גיצמ ןיעל טלוב רוחש

 םיפדעומ לש תומש יוניש

 ןתנש םשה תא לדחמ תרירבכ תלבקמ ,םיפדעומה תייקיתב היינפה תריצי ,ללכ ךרדב

 םיפקשמ םניא םיתעל ולא תומש .רתאה תבותכ תא - םש רדעהב וא ,רתאל ןרציה

 .םש ול תתל לכות רתא תפסוה בלשב יכ רבכ תדמל .ויאשונ תא וא רתאה ןכות תא

 ,תע לכב תאז תונשל לכות ,לדחמה תרירב םש תא תראשהש וא ,ךכ תישע אל םא

 :ןלהלדכ םיבלש יפ לע

 .םיפדעומ טירפתה לע ץחל 1

 .םיפדעומ רודיס הדוקפב רחב 2
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 .ץפקומ טירפת חתפנ .תונשל ךנוצרבש םשה לע תינמי הציחל ץחל 3

 .(/6ח86) םש הנש הדוקפב רחב 4

 ירבע םש תתל ןבומכ לכות .ךל יוצרה שדחה םשה תא דלקה - חתפנש ןבלמב 5

 .6%159 ששקה םויסל .ךנוצרכ

 םיפדעומ אובי

 םתסה ןמ ,תאז תישע םא .לשמל פייקסטנ ,רחא ןפדפד םע רבעב תדבעש ןכתיי

 םיפדעומה ןויער לש שומימה אוהש (200%ת191א9) תוינמיס ץבוק ךלצא רצונ

 ץבוקב תוינמיסה תא םירמוש םירחא םינפדפד םג ומכ ,פייקסטנ .וז תינכותב

 תוינמיסה תא ךופהלו הז ץבוק אבייל תעדוי ררולפסקא טנרטניא 11

 ןמ תונהילו - ררולפסקא טנרטניא תינכותב דובעל רובעל לוכי התא ךכ .םיפדעומל

 שדחמ הרדגהב ךרוצה תא ךוסחל םג הז םע דחיו תירבעב הלש תחבושמה הכימתה

 .ךלש םיביבחה םירתאל םירושיקה לש

 היקיתב קודב אנא תוינמיסה וא םיפדעומה תא אבייל שגינ התאש ינפל |

 םיטירפה םיאצמנ הב היקיתה לש קיודמה םוקימה תא ןשיה ןפדפדה לש |

 .םישקובמה |

 :אוציי/אובייה ףשא ךתושרל דמוע ,תוינמיסה תא אבייל ידכ

 ףשא .(1תוקסה 3ח6 =אקסה) אוצייו אוביי הדוקפה לע ץחל ,(:116) ץבוק טירפתב 1

 .העדוה גיצמו חתפנ אוציי/אובייה

 םיפדעומ אובי היצפואב רחב .גצומ ףשאה לש ינשה ךסמה .אבה ןצחלה לע ץחל 2

 :אבה רויאב גצומל המודב גצומ ףשאה לש ישילשה ךסמה .אבה ןצחלה לע ץחלו

 ו

 םיפדפומ אוגיי רוקמ

 םיפדעומח תא אבייל ןכיהס רוחבל ךתורשפאב

 .ץבוקח וא רחא טנרטניא ןפדפדמ םיפדעומ אבייל ךתורשפאב

 ושירה שי כ

0 ] 
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 ץחל .תוינמיסה ץבוק אצמנ הב היקיתל ףדפדו ,(ז10ש56) ןויע ןצחלה לע ץחל 3

 .אבה ןצחלה לע ץחל ,ףשאל רוזחתשכ .רומש ןצחלה לע

 תא ףיסוהל הצור התא ךלש קסידב םיפדעומ לש היקית וזיאל רוחבל שקבתת 4

 .אבה לע ץחלו גצותש המישרה ךותמ רחב .תוינמיסה

 .םויס ןצחלה לע ץחל .הלועפה תמלשה לע עידומ ףשאה לש ןורחאה ךסמה 5

 טנרטניא לש םיפדעומל וכפה ךלש ןשיה ןפדפדב תוינמיסה לכ ךליאו הז עגרמ

 .ררולפסקא

 םיפדעומה תינולח

 התא וב טנרטניאה ףד תא הסכי םיפדעומה טירפתש ןיינועמ ךניא ,םיתעל

 םיפדעומה תמישר תא תוארל ןיינועמ התא רחא םעטמש וא ,עגרכ הפוצ

 םיפדעומ למסה לע ץחל טושפ .םיפדעומה תינולח תדמוע ךתושרל .השילגה ןמזב

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ןימי דצמ תחתפנ םיפדעומ תינולחה .םילכה לגרסב

 החישה 00

 אא < 1% 6 0 ]
 תר 60 0)
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 ראשה סשוטתשל )
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 לאו ךירדמ - טניה ערי שומיח ---
 יומא ₪700 0 ל לש ו פשה יבצצףר

 יביכ \ -ל טכופחקימ לש דומיל תכרע

 גיצמה חטשה תא תמצמצמו בשחמה ךסמ לש קלח תספות תינולחה תגצהש ןבומכ

 דספהה ההובג היצולוזרב דובעל ןווכמ בשחמה םא .שלוג התא םהב םירתאה תא

 ןויעל עירפמ תינולחה ידי לע ספתנה חטשה םא .ויד בחר ךסמה יכ שגרומ וניא

 אלל הלאמשו הנימי לולגל ךרוצ שיו המלש הרוש אורקל רשפא יאשכ לשמל) רתאב

 תא רורגו ץחל ,ןפדפדה לש יזכרמה ןולחל תינולחה ןיב לובגה לע עבצה טושפ (ףרה

 ךסמה תא ןווכל לכות עלוקו רצק םש ךלש םיפדעומל תתל ליכשת םא .הנימי לובגה

 .ילמינימ חטש סופתת תאז םאו תחכונ היהת תינולחהש לכ
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 והנשמל דחא ףדעומ רתאמ תוישפוחב שולגל לוכי התא תגצומ תינולחה רשאכ
 םיפדעומ םירתא לש הרוש ךל שי םא רקיעב וז תינולחב שמתשה .ילמינימ ץמאמב
 .ינשה ירחא דחא תועיבקב שלוג התא םהילא

 הידמה תינולח
 טנרטניא לש תונורחאה תואסרגב העיפומה תניינעמו תפסונ תינולח
 ₪ הידמ ןצחלה לע ץחל וז תינולח חותפל ידכ .הידמ תינולחה איה ררולפסקא
 לש ןימי דצב תגצומ תינולחה תורחאה תוינולחל המודב .םילכה לגרסב
 .ןרותה רתאה גצומ וב יזכרמה ןולחה תא יטמוטוא ןפואב תמצמצמ איהשכ ךסמה

 הידמה גיצמ לש תינולחכ תבצועמו תנטקומ הסרג הגיצמ איהש וז תינולחב שודיחה
 יפרג ץבוק וא ואידיו ןוטרס לכ הב גיצהל לוכי התא תורחא םילימב ,תונולח לש
 התא רשאכ טנרטניאב תרדשמה וידר תנחת וא רוטילקת לכ ןגנל ןבומכו רחא
 .ליגרכ שולגל ךישממ

 :הלועפב תינולחה תא גיצמ אבה רויאה

 היותה ה החוו ובת יפו( המופ
 ל + הדג לג היפרלוג ףתצב הָכיָב ץגומ

 8046. שיש ש8₪6 ₪60 -)
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 ו ל םוופיצל נעו גי

 םיריש םיעמשומ עקרב דועב בהז טנרטניא רתאב שולגלו ךישמהל ןתינ הז הרקמב

 .הלודגה הינטירבב וידר תחתמ

 רחאל ךא הנחתה רתא תא גיצמ יזכרמה ןולחה ,וידר תנחתל רבחתמ התא רשאכ

 הנחתהש רחאל ,בגא .רחא רתא לכל רובעל לוכי התא עקרב ןגנל תלחתהו תרבחתהש

 .עקרב ןגנתהל ךישמת הנחתהו תינולחה תא רוגסל לוכי התא תרדשמו הרחבנ
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 ךסמה לע םיגצומ ולא .ואידיו יעטק רדשמה רתאל םג רבחתהל ןתינ ךרד התואב

 .והשלכ טנרטניא רתא גיצמ ישארה ןולחה דועב הידמה תינולחב ןטקה

 הגוצתה תא הלידגמ ואידיווה ןוכסמל תחתמ לאמשמ אצמנה ןצחלה לע הציחל

 .ןאכ גצומה הלדוגמ םיילפכ ךרעבל

= 

 תבש ףסומ

 עובשפו(

 | תורפא

 תוברז
 .ןשקל
 : ביבא לת ןמז

 1 ןולוח ימוקמ ןמ

 לידגהל ידכ ןאכ ץחל

 ןוכסמה תא

 ןאכ הגצוה הידמה תינולחו הידמב לופיטה ןיינעל דרפנ קרפ שדקומ רפסה ךשמהב

 .תאזה תניינעמה היצפואה לש הריהמ הרכהלו ,תומלשה ךרוצל

 הגוצתו טנרטניא ףד תספדה

 הספדה ינפל
 שמתשמה ידיב היהיש ידכ ,בשחמה ךסמ לע גצומה רתא תספדהב ןיינע שי םיתעל

 םעבט רואל רקיעב בושח רבדה .ןותנ עגרב גצוהש יפכ ,רתאה לש ספדומ קתוע

 וא .תוקד רפסמ ידימ םיתעל - תונמוזמ םיתעל םינתשמה םירתאה לש יפרומאה

 תועש תיליב .הקירמא םורדל וא קוחרה חרזמל ךיתומולח לויט תא ןנכתמ התאשכ

 םע .ךלש דעיה תונידמב םינוש םירתא לש ?/69 יפד תורשעב תנייעו בשחמה גצ לומ

 ךרעה בר רמוחל השיג ךל היהת אל ךכו ץראב ראשיי ללכ ךרדב ךלש בשחמה ,תאז

 הבוט תוכיאב ספדומ ,ינויסינמו) ספדומ קתועל קוקז התא ןכל .עזיו למע ידב תרגאש

 תינכות לכ ומכ .הזכ ףד לכ לש (תופמ ללוכ רמוחה רשאכ רקיעב ,תינועבצ תספדמב

 י הספדה ןצחלה תא ררולפסקא טנרטניא העיצמ המצע תא תדבכמה תונולח

 | ב ףד חולשל ץילממ יניא ,תאז םע .הספדה <> ץבוק הדוקפה תאו (?תח0)

 םיללוכ ונימי לש טנרטניאה יפד .שארמ וב תופצל ילב הספדהל טנרטניא

 םיתעל - ספדומה ףדה הארי דציכ עדת אל םלועלו דחא ףד לע תובר תורגסמ

 רחאל תומיענ אל תועתפהמ ענמיהל ידכ ןכל .גצומה רוקמל המוד אל שממ ,תונמוזמ

 ןצחלה לע הציחל ידי לע ריינו ןמז ךוסחל ןתינ ,תספדמה ךותמ חיגמ ספדומה ףדהש
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 ךסמה לע הגוצתה .(הספדה ינפל הגצה <- ץבוק הדוקפב הריחב וא) הספדה ינפל גצה
 ךלש תספדמה םאש ןבומכ .תספדמב ספדוי רשאכ הארייש יפכ גצומ ףדהו ,הנתשמ
 ךדיאמ .ךסמה לע םיגצומה םיעבצה אללו רופא ינווגב הייהת האצותה ,תינועבצ הניא
 תיבה ףד תא גיצמ אבה רויאה .ספדומה ףדב הארי ךסמה לע תעכ גצומש המ קר ,אסיג
 :המידקמ הגוצתב גצומ הזש יפכ בהז טנרטניא רתא לש

 הטפדה ינפל הגצה 5

 [ג ₪ < 2ךות[ | ךומע 7 ' ..הספדה

 ישאר - 280% ח5ח.60.ו]

0 7 
 ן ענרטניא = בהז טנרטניא ייונמל קר ;::) 05"

 'בגט םלועל רבחתהל --- צל

 ו שנ רכצהל לט גהז ראד גה ףזל ךפה יס אר

 בהז טנרטעא תודוא | םיקסעל בהז טנרסצא || 0סהחיטחו(65 | טאצ | היכק | [30(ח54 | םימורפס

 טעמי תסימת = -) יש 5 . תוריש םירצומ
 -| 514 חמת 0רפ תינכותמ םיקלח לביק ןורש

 ₪ 7 ב הניבו תוריכונ וחטיבה ינוגפמ ווחשא" העזה פל, [ "₪
 ₪[ ה תאקירע עונוטסלפ ה נידח םקותו תוטרב
 תחקה רשפאל "דכ רטפתהל םילסה
 כי46 יוצרוואפ || 810199170 08 הדק תכלתה אלע ומ הסרה לט
 טה זז גנות א"ה קרסה לע תזסועט
 לע ץידוה ימלסיאה דאה'גה ו'ברעה
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 תוטדחה יזיצל
 .םלוסב סמ הווחס = "םיטבוסחה תסקתמ" <

 רכרא ד
 םדרפא לע בכ רל הביס דע
 ?ץיקל חו א שי" יקל חננות תא םאה

 לב רצצ תרה

 ומכ הספדהל תורושקה תולועפ רפסמ רשפאמ ךסמה שארב גצומה םילכה לגרס
 תבית תחיתפ ןבומכו ותנטקה וא הגוצתמ קחרמה תלדגה ,םידומעה ןיב ףודפד
 .הספדה חיש-ודה

 לש עטק גיצמ אבה רויאה ,גצומה ףדב םילחה םייונישה לע גשומ לבקתש תנמ לע

 :(ןימימש) המידקמה הגוצתב הארנ אוהש יפכ ףד ותוא דצב ,טנרטניא ףד

 0 .תויכו תה .תו'זל'עפהו .תו
 .תופ רכצהל לט בהז ראו

 .בהז טנרטניא תודוא | םיקסעל בהז טנרט
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 .םייפרגה םיטקייבואה ןמ קלחו תומוסרפה רדעה ןבומכ אוה רתויב טלובה רבדה

 רפסמ תא קודב תספדמל רמוחה תא חלתשתש ינפלו האצותה תא תקרסש רחאל

 ,ךרובע יטנבלר וניאש רמוח ליכמ ןורחאה דומעה יכ הלגת תובורק םיתעל .םידומעה

 ריינ ךוסחל לוכי התא ולאכ םירקמב .טנרטניאה יפד בור לש ןותחתה םקלח ומכ

 .ןורחאה דומעה לע רותיוו דבלב םייטנבלרה םידומעה תספדה ידי לע רתוימ

 התא ךכ ,הז דצב הז ,םידומע ינש ךסמה לע הגיצמ הגוצת ןטקה ןצחלה לע הציחל

 .טנרטניאה ףד לש רתוי לודג קלח רוקסל לוכי

 הניאש האצות ךל הלגת המידקמה הגוצתה ירוקמה ףדב תורגסמ יוביר בקע ,םיתעל

 הזכ הרקמב .תורגסמ לש הפיפח לשב ןיבו םיגצומ םניאש םיעטק לשב ןיב ,תקפסמ

 רחב תורגסמ תספדה עטקמב - הספדה חיש-ודה תביתב .דרפנב תורגסמה תא ספדה

 .םש תורחאה תויצפואה תא הסנ - רוזעי אל הז םא .דרפנב תורגסמה לכ תורשפאב

 תא ספדה תורשפאה תבית תא ןמסל לוכי התא הספדה חיש-ודה תביתב /
| 

 פיט
 קחרתת לא םולעלו ,וז תורשפא ןומיסב רהזיה .םירשוקמה םיכמסמה לכ

 ,תולגל לולע התא .ףדב שי םירושיק המכ עדוי ךניא םא בשחמה ןמ

 ןיאש רמוח תספדה לע וזבזבתה ריינ לש תורידא תויומכ יכ ,ידמ רחואמ

 .וב ץפח לכ ךל

 תספדמל ותוא חולשל לוכי התא ,המידקמ הגוצתב ףדה תא גיצמ ךניא םא

 לדחמה תרירב תורדגה יפ לע ףדה תא סיפדת וז הלועפ .הספדה ןצחלה תועצמאב

 ילב ,חיש-ודה תביתב רושיא תצחלו הספדה <> ץבוק תרחב וליאכ) הספדהה לש

 .(תורשפא םוש תונשל

 רמוחל ומרגי רשא עקר תקיפרג וא עקר יעבצ םיליכמ 0/65 יפד םיתעל -

 יעבצ רשאכ ןבל-רוחש תספדמב רקיעב ,ספדומה דומעב אירק יתלב פיט

 ענמיהל תנמ לע .רופא לש םימוד םינווגל ומגרותי עקרהו המדיקה

 עקרה יעבצ אלל םיפדה תא סיפדהל ךלש ןפדפדה תא רדגה וז האצותמ

 .טנרטניא תויורשפא <= םילכ רחב הז םשל .עקרב םיעיפומה םירויא וא

 תא לטב (?תמתק) סיפדמ תרתוכה תחת .םדקתמ היסיטרכב רחב

 .עקר יעבצו תונומת ספדה דילש הביתב ןומיסה

 םירושיקה תינולח
 .הז ףדב םירושיקה לש זוכיר לבקל לוכי התא ,ךסמה לע גצומ טנרטניא ףד רשאכ

 תחתפנ ךסמה לש ןימי דצב .םיכייש םירושיק גצה הדוקפה לע ץחל םילכ טירפתב

 :אבה רויאב גצומל המודב תומישמ תינולח



 % טנרטניאב הדובעל םיליעי םילכ :3 קרפ

 אווא .31811.60.0] - זס 8621 1866 וס 58 - |

 תרזע ולב םיפדפומ הגוצת חכירע בופ |

 5 0 5 כ א ₪-6-₪ ₪ 8/6 ₪ 66 0
 ו -₪.| חבוזכ |

 ] לש - שמית

 תישיאסאתה |- 009. שדת ל2)

 ה רוקלע לעמומ
 ןונעיר  הרזע |

 ףסונ עדימ
 | 7 העז מת 60 11

 | .םיפסונ םירשק
 בכב ריהמ םנרטניא גיגמ םכל םג ל |
| 9 

 סות ואנג.( גע
 | חייה נגנב 0 |

 תחה תוצג 65 גע
 שפח 6 | 1 |

 : ח ו |
 6 אופ בלושמה 8 607 | |
 0 ןופת ₪ טנרטניא ביר = || 181 תטצשוו אנג |

 8 הלאו ₪7 הנושאר הקלז "| רתאה לע ףסונ עדימ
 ו ןוסופא 0 ...םיצלמומ ד | העונת 5

 = פוט שנע החוטב תול | תובושמ וטו יה .
 ו סבו
 6 8 צח ₪0 םולססח
 6 6 לארשי 0088 6 ד6א/3זא
 רב שופיחה יעונמ לש תישיא המאתה ₪ בהז +!
 רדיל - תוקפנהה זכ*

 ב"הראר דראק.ןירגה תלרגהל המשרהה החתמו /וו.סס.ו!-ב םויה ₪

 דיה ףכ לע םיסורפ םינושארה םירושיקה תרשע תא תוארל לוכי התא וזכ הרוצב

 לכש ןבומכ .ןאכמ ךישמהל הצור התא ןאל זכורמב טילחהל תורשפאה ךל תנתינו

 .רושיקה ידי לע גצוימה ףדל רובעל ותועצמאב ןתינש רושיק אוה תינולחב עפומ

 ךל תנתינ .תינולחב עיפומ הנעמש הסקלא לש ףסות ידי לע לעפומ הז תוריש

 העיצמ רשא תינכותה לש האלמ הסרגל גרדשל תינולחב רושיק ידי לע תורשפאה

 .תופסונ תויצפוא

 רוציק ישקמב שומיש
 ךרד תובר תולועפ עצבל ןתינ ,ררולפסקא טנרטניאב םג ,טפוסורקימ ימושיי לכב ומכ

 ןכ לעו ,תדלקמהמ דיה תא דירוהל ילב דובעל ךל תרשפאמ וז היצפוא .רוציק ישקמ

 הלבטב .ולא רוציק ישקמ םע תושעל המ תינכותל תורוהל ךל יאדכש םירקמ םנשי

 .השילג תעב תויטקרפ יל תוארנה תודוקפ לש רחבמ יתללכ ןלהלש

 לע ךידי ,הדלקה לש המוציעב התא רשאכ רקיעב ךל םיעייסמ ולא רוציק ישקמ

 ןמזה ךשמב .הדוקפ תתל תנמ לע קר רבכעל דיה תא ריבעהל הצור ךניאו תדלקמה

 לע רשאמ םישקמה ירוציק ידי לע רתוי רהמ תועצובמ תודוקפה ןמ המכש םג דמלת

 רשאמ רתוי ריהמ 2886 11כ וא 2486 [כסשת םישקמב שומישה ךכ .רבכעה ידי

 .ךורא ףד תסירפ תעב הלילג ןצחל לע הציחלב שומישה



 םדוקה ףדל רוזח

 אבה ףדל רובע

 אבה רושיקל רובע

 םדוקה רושיקל רובע

 רושיקה ידי לע רחבנה ףדל שולג

 הטמ לולג

 תולודג תונמב הטמ לולג

 ףדה ףוסל לולג

 הלעמ לולג

 תולודג תונמב הלעמ לולג

 ףדה תלחתהל לולג

 יחכונה ףדה תא ןנער

 ףד תדרוה קספה

 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 הנימי ץח + +
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 םימדקתמ םילכ

 ןווקמ אל בצמב םינימז םיפד
 ריכהל דמלתש ןמזה עיגה ,ןאל רקיעבו עודמ ,םישלוג ךיא עדוי רבכ התאשכ ,תעכ

 םג ,ןבומכ ,ראשנש ,5 ררולפסקא טנרטניא לש רתויב םיבושחה םישודיחה דחא תא

 שפחמ התא אל .השילגל השדח השיג תולגל דמוע התא ןאכ .השדחה הסרגב

 !ךילא אב טנרטניאה - טנרטניאב

 אל בצמב םינימז ויהיש ךכ ,טנרטניא יפד רידגהל תורשפאה תא ךל .עיצמ ןפדפדה

 ךתויהב םהב ןייעלו ךלש אשינה בשחמב טנרטניא יפד ךכ רידגהל לוכי התא .ןווקמ

 ךתויהב םינווקמ אל םיפד לע דובעל וא ,טנרטניאל רשק ךל ןיא רשאכ העיסנב

 .ךלש תורישה קפסל וא קזבל םלשל ילבו ןופלט יווק סופתל ילב ,תיבב

 יחכונה ףדה קר םאה .רמוחה לש תונימזה תמר תא עובקל ךל .רשפאמ ןפדפדה

 םג לוכי התא .יחכונה ףדב םירושיק םיעיבצמ םהילא םיכמסמה לכ םג וא רמשיי

 .םירמשנה םיפדה לש םינוכדעה תורידת תא עובקל

 ןווקמ אל בצמב ןימזכ ףד תרדגה

 םיפדעומה תייקיתל ותוא ףסוה ,ןווקמ אל בצמב ןימז היהיש ףד רידגהל תנמ לע
 :ולא םיבלש יפל לעפו

 .(406 +0 /3/01ג169) םיפדעומל הפסוה הדוקפה לע ץחל םיפדעומ טירפתב 1

 .(/1866 /4/811ג016 (02101ם6) ןווקמ אל בצמב ןימזל ךופה ןומיסה תבית תא ןמס 2

 .(0ט5פ(סנו2ס) תישיא המאתה ןצחלה לע ץחל ,ןוכדעל םינמז חול עובקל ידכ 3



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 .םינווקמ אלה םיפדעומה ףשא לש החיתפה ךסמ גצומ 4

 :אבה רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית גצות .אבה לע ץחל 5

 םינווקמ אלה םיפדעומה ףשא

 :אבה ףדח תא עבק

 ?8ההצ חפת.ס01-ישאר :םש
 תבותכ
 תווק://2888.חפה.8:0.00.1/06/50₪ = :(ןםו

 םאח .םירחא םיפדל םירושיק ליכמ הז ףדעומ טירפ מא
 אל הייפצל םינימזל חלא םיפד םג ךופהל דנוצרב
 ?תנווקמ

 תל ₪
 ו ר

 הו ףד ו רוש תר - לש קמרעה ויחד הדו

 א וא ךלש חישקה קסידה חטש תא תלבגה סא :בל םיש
 תא ליבגחל ץלמומ ,ןורכניסה ןמז תא ןיטקהל ךנוצרב
 ןסחאמ התאש םירשוקמה םיפדח רפסמ

 | לוטיב םדוקה >

 תומר רפסמ תא רידגהלו םירשוקמ םידומע םג רומשל תינכותל רידגהל ידכ 6

 אלא ,הריבס המרכ תומר 3 הסנ .ןכ ןומיסה תבית תא ןמס ,תושקובמה רושיקה

 .לודג ןוסחא חפנ שורדיו םיבר םירושיק ליכמ רתאה ןכ םא

 :אבה רויאב גצומל המודב תגצומ ףשאה לש האבה הביתה .אבה לע ץחל 7

 עינווקס אלה םיפדעומה ףשא

 .רבוחמ התאש םעפ לכב הז ףד ןרכנסל ךתורשפאב
 ,ףסונב .םילכ טירפתב ךרכנס' תורשפאב חדיחב ידי-לע
 ןרכנוסי הז ףדש ידכ םינמז חול רוחבל ךתורשפאב
 .יטמוטוא ןפואב

 ?הז ףד ןרכנסל ךנוצרב ןפוא חזיאב

 ןררכניסה תורשפאב רחוב ינא רשאכ קר| ₪
 םילכ טירפחב)
 שדת סינחז חול רוציל ינוצונ

 :חז םייק םינחז חול תועצחאב

 יז

 | רשמה

 ףדה לש (ףדה לש ינכדעה בצמל ןוכדעה) ןורכנסה תורידת תא ןמסל ךילע ןאכ 8

 :תויצפוא שולש ךתושרל .טנרטניאב ירוקמה רתאה לומ רומשה

 יטמוטוא ןוכדע עצובי אל רמולכ ,ךדי לע םוזי ינדי ןוכדע רידגהל לוכי התא א

 ןוכדעל שדח םינמז חול רידגהל לוכי התא | .ב

 .םייק םינמז חולב שמתשהל תינכותל תורוהל לוכי התא = .ג

 .(כ4ווְע) ימוי הנוכמה דחא םינמז חול םייק ,לדחמ תרירבכ



 םימדקתמ םילכ :4 קרפ
%> 

 ז עסט]6 1:66 וס 016816 8) שדח םינמז חול רוציל ינוצרב תורשפאה תא ןמס 9
 רידגהל ךממ שקבת ףשאה לש האבה הביתה .אבה לע ץחלו אסא 86
 :אבה רויאב גצומל המודב ,ןוכדעה תורידת תא

 םינווקמ אלה םיפדעומה ףשא

 ?הז ףד ןרכנסל ךנרצרב יתח

 = 7 | חעשב םימי מנ 1 לב

 רלש םינמה תולןוכדע ₪

 ןורכניט רשאכ רבוחמ וניא ילש בשחחה 8 =
 יטמוטוא ןפואב רבחתה .ליחתמ הז ןמזוחמ

 | לושב םדוקה >

 ןפדפדה תא תוחנהל ידכ ,ןומיטה תבית תא ןמסל לכות .ךתעד לוקיש יפל ןמס 0
 .רבוחמ ךניא ןמזותמה ןוכדעה דעומב םא ,טנרטניאל יטמוטוא ןפואב רשקתהל
 .אבה לע ץחלו - בהז טנרטניא ןוכדע לשמל ומכ - יתועמשמ םש םג רדגה

 תאו ךלש שמתשמה םש תא רדגה ,וילא רבחתהל ידכ המסיס בייחמ רתאה םא 11
 .םויס לע ץחלו ,חתפיתש האבה הביתב המסיסה

 .רושיא לע ץחל 2

 אל םיפדעומה תמישרב .ןווקמ אל בצמב לועפל רדגוה םיפדעומב רושיקה תעכ
 רבכעה םע תינמי הציחל וילע ץחלת םא ךא ,םירחאה ןמ הנוש הז רושיקש הארת
 :רחא ףדעומ לכ יבגל הארתש הזמ הנושה רוציק טירפת הארת

 ןווקמ אל בצסב ןיחזל ךופה +

 ךבד רוציק רוצ |
 םתמ -
 סשתנש '

 צש פל ןיימ
 םינייפאמ

 תנמוסמ (א[866 /4ע4118016 (2111ם6) ןווקמ אל בצמב ןימזל ךופה הדוקפה

 םורגת וז הדוקפ לע הציחל .(5עמ6תז0ם126) ןרכנס - השדח הדוקפ תמייקו

 .רומשה רתאה לש ינדי ןורכנסל



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 רשאר - 28ח3ש.ח5ח.סס.4 הא ןרכנסמ
 תו!ק://28118/.ח09ח.60.ו[/06/8ו0. 350

 רמלשרה םיטירפ 2דךותמ 0

 לע ןורכנס עצבל ךילע ,תע לכב ןימזכ דומעה תא תרדגהש רחאל !רוכז \ / |
| | 
| 

 יטמוטואה ןורכנסה דעומב קר רמשיי אוה תרחא ,ותוא רומשל תנמ .

 .בורקה
> 

 טירפתמ רוחבל ,טנרטניאל רבוחמ ךניא רשאכ ןפדפדה תא חותפל לוכי התא ,תעכ

 תרתוכה תרוש רשאכ ,ישפוח ופואב ןפדפדב וב שולגלו ךלש רתאה תא םיפדעומה

 וישכע לוכי התא .(צ/סזאוחש (0218ות6) ןווקמ אל בצמב דבוע טפשמה תא הגיצמ

 .טנרטניאל רבוחמ ךניאשכ ףא רתאב "שולגל"

 עובק ןפואב ררולפסקא טנרטניא ,ןווקמ אל בצמב ןימזכ רתא תרדגהש רחאל

 .שדח ןכות ףסונ םא קודבל ידכ ,ורדגוהש ןוכדעה ידעומב ךרובע רתאה תא תקרוס

 רתאב דובעת רשאכו ךלש בשחמב םירמשנ םייונישה ,הזכ שדח ןכות אצמנ םא

 ןוכדעהו הקידבה תא ןמזתל לוכי התא .ינכדע היהי ןכותה ,ןווקמ אל בצמב

 .(הסומע הניא תשרה רשאכ תומדקומה רקובה תועשב לשמל) ךל םיחונה םידעומל

 לא רבחתהל ילבו תנווקמ אל הדובעב שדחה רמוחה תא אורקל לכות ,רתוי רחואמ

 .ךלש תורישה קפס

 טנרטניאב םישופיח
 לכ ךל התייה אל ךכו םתבותכ םע וניוצ םהילא ךתוא ונינפהש םירתאה לכ הכ דע

 תא ךל ןתייש רפס ךל ןיאו רתא שפחמ התאשכ הרוק המ ךא .םהילא עיגהל היעב

 טנרטניא ירתא םה שופיחה יעונמ .שופיחה יעונמ ךתושרל םידמוע ןאכ ,תבותכה

 זא1-ה תובותכ תא ורובע םישפחמו שמתשמה תושרל םהיבאשמ תא םידימעמה

 קרפ לש ופקיהמ גרוח שופיחה יאשונב קימעמ ןויד .שפחמ אוה םתוא םירתא לש

 .תוינפהו תורוש רפסמב קפתסנ ןכלו הז

 לש 12 קרפב רזעיהל לוכי התא רתוי םימכחותמ םישופיחל קוקז התא םא . /

 ךירדמ םהבו םיבשחמ-סוקופ תאצוה לש םירחא םירפסב וא הז רפס /

 .םיפסונ םירפסו ,טנרטניאב עדימ שופיחל ילאוזיו ט



 (508100) שופיח ןצחלה לע הציחל ידי לע איה שופיח עוציבל רתויב הטושפה ךרדה

 גצומל המודב ךסמה לש ןימי דצב שופיח תינולח תחתופ וז הציחל .םילכה לגרסב

 :אבה רויאב
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 9 נוחה : רחיהו 2מ'נ בצסב ם כט ,דויס הטק וס , /

 5606 טז ות 6ז הוירח הלסנ תימסעה תיוחה ,לק םיעשפ
 ו היווה
 0% "קרפ" ןולס לט ףטה .םיבורהה ן'ב ב

 םו קשלע) .תדלוס תוטיירל חוריחבב הכז ןולא כב < ח 8

 49/7 = הנוטאר האירקב רובעי ץזציקה :הכרעה < 0 0

 ףואיילמפה רסגב ג"ר ינוריעו א"ח יבכמ הב יב

 ש םיצור תושרח ידיצל |( הוא

, ₪ 
 טוטיא ₪ | |

 ה //ף חת 6/3 5 |

 ץחלו ,לשמל רתאה לעב ףוגה וא רתאה םש ,שופיחה לש חתפמה תולימ תא רדגה

 איהו תירבעל המגרות אל וז תינולח המ םושמ ,בל םיש .(שפח) 569101 ןצחלה לע

 ומכ ,תירבעב שופיח חנומ לכ דילקהל לוכי התא ,תאז םע .תילגנאה רוקמה תפשב

 .עיגהל הצור התא םהלש רתאה לאש רחא ףוג וא הרבח לש םש לשמל

 אשונה תא ,רתוי וא ,תחא הלימב רידגהל הסנמש חנומ והז חתפמ תלימ

 רבדה אוה הנוכנ חתפמ תלימב שומיש שופיח תרדגה תעב .שופיחה לש 6

 םע ךא םימיאתמ םירתא םומיסקמ גישהל ןתינ ךכ ןכש רתויב בושחה הרדגה

 שי םיקיודמ םישופיחל ןכל .םירתוימ םיאצממ לש םומינימ תאז

 .תחא חתפמ תליממ רתויב שמתשהל

 לש תיבה רתא תא ןושאר אצממכ בינה סוקופ חתפמה תלימ לש שופיח ,לשמל

 .םיבשחמ-סוקופ תאצוה

 האיבמ הז רושיק לע הציחל .רושיקכ גצומ אצממ לכ :שופיחה תואצותל בל םיש

 .שקובמה רתאל תורישי ךתוא

 אצמנ וניא שקובמה רתאה םא .םינושארה םיאצממה תרשע תא הגיצמ תינולחה

 רובעל ידכ םיאצממל תחתמ גצומה 6( ןצחלה לע ץחל - וז היירישע ןיב

 .האבה היירישעל

 .תרחא חתפמ תלימ תדלקה ידי לע שדח שופיחל דימ רובעל ךל תרשפאמ תינולחה

 .שופיחה רתאב רבכ אצמנ התא יכ רתוי ריהמ היהי הז שופיח



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <>

 לע ץחל שופיחה תא ללכשל הצור התא םא

 חיש-וד תבית תחתפנ .תישיא םאתה ןצחלה

 לכ השעמל ןיא 6 הסרגב .שופיחה תרדגהל

 תורשפאה קר תעצומ יכ הריחבל תויורשפא

 ידכ ./18א רתא לש שופיחה עונמ םע שפחל

 םאחה | -

 | 30810 ות סמ 1%:
 | \/ 506 ) יעונממ דחאב שמתשה םירחא םירתאב שפחל 1 |

 = .הז רפס ךשמהב םיראותמה שופיחה
 [סונתב 'סוקופ'

 םירתא שופיחל וז הטיש לע ץילממ ינניא

 ץילממ ינא ילארשי רתא שופיחל .םיילארשי

 םישופיח עצבמה ילארשי שופיח עונמ לע

 .תירבעה דודיק תא ןוכנ חנעפל עדויו תירבעב

 עצומה שופיחה ילכב רזעיהל לוכי התא ןכ ומכ

 תבית עיצמה בהז טנרטניא רתא לש תיבה ףדב

 לש הריחתב תרשפאמה תחא ,הלופכ שופיח

 הינשהו (םיעצומ השולשמ דחא) שופיח עונמ

 ןיוצמ שופיח עונמ - ירבע לגוג שופיח תעצבמ

 | יות 5

 ורה.

 בל םע תואנדס - ] סוקופ
 ]כ 0605 13083 08-

 בבא לת זוחמ

 תפ :!תצרצרט.[11/10605/130..06105.60ן.ה050
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 ףוקטוד

 צת6ז - בכר

 :ץלמומו
 םע שופיח

 [:] - .הפתופא | לש (%) הריגסה ןצחל לע ץוחלל חכשת לא שופיחה רמגב
 ₪ לזגנש ךסמה חטש תא הרזח חיוורת ךכו שופיחה תינולח
 (200816  שופיח עונמ || .תינולחה תבוטל
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 אאא ב שפח (8
 בהזב שפח

-. 

 טנרטניא יפד תרימש
 הצור התא רחא וא הז םעטמו גצה לע גצומה טנרטניא ףדב ןייעמ התא םיתעל

 טנרטניא ףדל תינבתכ וב שמתשהלו ודבעל ידכ ילוא ,ךלש בשחמב ףדה תא רומשל

 ידכ ףדה תא רומשל ןיינועמ התאו ךנוגרא לש רתאה והז ילוא וא ךמצע לשמ

 .ךסמה לע עגרכ גצומה ףדה תא רומשל ישוק ןיא הרקמ לכב .ןכמ רחאל ותונשל

 :ולא םידעצ עצב גצומה ףדה תא רומשל ידכ

 חיש-ודה תבית .(586 /45) םשב הרימש הדוקפב רחב (1:116₪) ץבוק טירפתה ןמ 1
 .אבה רויאב גצומל המודב ,תחתפנ טנרטניא ףד תרימש

 ןיינועמ התאש ץבוקה גוסב רחב (58%6 858 006) גוסכ רומש טסקטה תביתב 2

 יתש שי .לדחמה תרירב וז ,הזכ ךמסמכ 1111. ףד רומשל לוכי התא .רומשל

 .טסקט ץבוקכ ץבוקה תא רומשל היצפוא ךל שי ןכו תופסונ 111/11, תויורשפא

 ץבוקב שמתשהל ןיינועמ התא םא .ךיכרצל המיאתמה תורשפאה תא רחב

 וא ,תגצמל ,םילילמת דבעמ לש ךמסמל טסקטה תא סינכהל ידכ רומשה

 .טסקט ץבוקכ הרימשה תורשפאב שמתשה ,טנרטניאב וניאש רחא שומישל



 וע אוטנוס | | |
 וע םוסוטושס | |

| 
 בופש 4 רשאר - 28086 חולה 60 :ץבוקח םש ן

 | לוטיב - ספ 896, 606(" תו ו :גופכ רומש +

 ו" (ש/וחטסש5) תירבע :דודיק

 .םייקה םשה תא ראשה וא ץבוקל םש רחב 3

 אלש תנמ לע בושח דעצ והז .תירבעה דודיק תא רדגה ירבע אוה ךמסמה רשאכ 4

 .רשפ ירסח םיוות תרדסכ וא הכופה תירבע םע ךמסמה תא לבקת

 .ץבוקה תא רומשל שקבמ התא הבש היקיתה תא ןייצ 5

 וב לפטל לוכי התאו ךלש ימוקמה בשחמב רמשנ ץבוקה .(רומש) 586 לע ץחל 6

 .תע לכב

 עטקה תא רחב ,גצומה ףדה לש ןטק קלח קר רומשל ןיינועמ התא םא

 עטקה .קתעה הדוקפב רחב הכיורע טירפתהמ ,רומשל שקבמ התאש ₪%

 ךרוע לכ וא ,ךלש םילילמתה דבעמ תא חתפ תעכ .חולל קתעומ רחבנה

 טסקטה םא .ותוא ספדהו חולל קתעוהש עטקה תא קבדה ,רחא טסקט

 ךופה אצי טסקטה יכ הקבדהה תא עצבל לכות אלש ןכתיי ,תירבעב אוה

 טנרטניאב אוצמל ךילע הזכ הרקמב .(תירבעה לש דודיקב יולת הז)

 .תירבעה תא תכפוהה תינכות

 ובש ףדב ,תאז תושעל ידכ .ללכ ותוא חותפל ילב רשוקמ ףד רומשל לוכי התא

 תא רחב חתפנש רוציקה טירפתב .רושיקה לע תינמי הציחל ץחל ,רושיקה אצמנ

 ךל עידוהל ידכ תגצוממ העדוה תבית .(5806 1:06 48) םשב דעי תרימש הדוקפה

 תיש-ודה תבית תחתפנ ןכמ רחאל ,רשוקמה ףדה לע עדימ תלבקמ תינכותה יכ

 .םשב הרימש לש תרכומה
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 םיפדעומה ףותישו אוצי ,יוביג
 תא תובגל תוצרל יושע התא .םיפדעומ לש דבכנ ףסוא ךל ףסוא התא ןמזה ךשמב

 תמישרב ךירבח תא ףתשל תוצרל יושע התאש וא עזיו למע ידב תינבש המישרה

 תא וילא ריבעהל ןיינועמ התאו דרשמל ףסונ בשחמ תשכר טושפש וא .ךיפדעומ

 לש רדוסמ ץע תינב םא .ולא לכ ךל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניא .ךלש םיפדעומה

 הזכ ףנע לכ אצייל לוכי התא ,אשונ יפ לע םירודס םיפדעומ ןהבו הנשמ תויקית

 לוכי התא ותוא 111א81, ץבוקכ השענ אוציה .ולוכ םיפדעומה ץע תא וא ,דרפנב

 .ךלש שדחה בשחמל אבייל וא רבחל רגשל ,דרפנ קסידב רומשל

 ןמ אצוימה ץבוקב תורתוכל תוכפוה ךלש םיפדעומה תייקיתב הנשמה תויקית

 .ךלש ןפדפדה

 םיפדעומ אוצי

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,והשלכ ףנע וא ,םיפדעומה תא אצייל ידכ

 .אוצייו אוביי הדוקפב רחב ץבוק טירפתב 1

 לש הנושארה הביתב .ךרדה ךשמהב ךתוא החנמו חתפנ אוציי/אובייה ףשא 2
 .חתפנ ףשאה לש ינשה ךסמה .אבה ןצחלה לע ץחל ףשאה

 לע ץחלו םיפדעומ אוציי הז הרקמב - תשקובמה הלועפה תא רחב ינשה ךסמב 3

 .אבה

 :אבה רויאב גצומל המודב ולש תויקיתה הנבמ לע גצומ ךלש םיפדעומה ץע 4

 אוציי/אונייה ףשא

 םיפדעומ אוצייל רוקם תייקית
 אצייל ךנוצרב הנמח היקיתה תא רחב

 ץוסח 60[ |

 הידח [-
(?] ₪860 
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 |  לוטיג טדועח >>

 לכ ואצויי אבה לע ץחלתו גטסוזס6 היקיתה ,ץעה שרושב רחבת םא ,תעכ 5

 יהשלכ הנשמ תייקיתב רחבת םא .הנשמה תויקית לכ ,ןבומכ ,תוברל םיפדעומה

 .אבה לע ץחלו ןיינועמ התא הב תורשפאה תא רחב .אצוית הדבל איה



 << םימדקתמ םילכ :4 קרפ

 .םש הזיאבו ץבוקה תא רומשל ןיינועמ התא ןכיה ךתוא לאושו גצומ אבה ךסמה 6

 ץבוקב שומישל לבוקמה םשה ,הינמיס - 200א108זא אוה לדחמה תרירב םש

 ץבוקה תא אוצמל לכות ובש םוקימה תא עבק .טנרטניא ירתאל ךרד ירוציק לש

 לכב ,היהת ץבוקה םש תמויס .ץבוקה םש תא ,ךכב ךנוצר םא ,הנשו תולקב

 .תזחנ ,הרקמ

 םויס ןצחלה לע ץחלתש עגרב יכ ךל העידומה םויס תעדוה גצות .אבה לע ץחל 7

 .םויס ןצחלה לע ץחל .תורחבנה תויקיתה תרימש עצובת

 :םויס תעדוה תגצומ רצק ןמז רחאל 8

 םיפדעומ אוציי

 תחלצהב םלשוח םיפדעומה אוצוי

 וש

 .ךיניעב בוטכ םיפדעומה ץבוקב תושעל לוכי התא תעכ

 םע ותוא גיצהל לוכי התא ,תאציי התע הזש ץבוקה הארנ דציכ ההות התא םא

 תמגודכ ,רתוי וא תוחפ ,האריי ץבוקה .(1111א11, ץבוק והז יכ) ררולפסקא טנרטניא

 :אבה רויאה

 םססאומהוא5 - 401010 !ה[6זחס[ =אק!סו6ו

 הרוע םילב םיפזעוב הגוצת .תכירע לץנופ |

8 | 
 .לארוגע | ₪ (3- 6 5 ב 6 וע ו [ב הבוז |

 םססאהופז5

 [וחא5

 טנרטניאה תלעפה

 צוחססשעפ 86
 םירושיק לש תישיא המאתה

 ווסזספסה

 01/48 םניח
 טנרטניאה לש בטימה

 םיצורע ךירדמ
36 

 ע\שוחססשפ
 \וחססעפ 8

 תירוקמ ךלש הלעפהה תכרעמ םאה
 ולה

 םיעבצ

3 

 363!ק|3עסז [.וצ6 9(5זוסחפ



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ

 תומש םיגצומ ךשמהב .ףדה שארב גצומ ץבוקה םש רויאב תוארל ןתינש יפכ
 ,בגא .ךלש םיפדעומה םירתאל םירושיק לש הרוש ןתחתמו םיקרפ ישארכ תויקיתה
 ידי לע טושפ וסיפדהל םג ,ןבומכ ,לוכי התא גצומ ץבוקה רשאכ וז תונמדזהב
 .ץבוק טירפתבש הספדה הדוקפב שומיש

 םיפדעומ אובי

 חפסנכ וחלשל ,םדוק יתנייצש יפכ ,לוכי התא םיפדעומ לש אצוימ ץבוק ךדיב שישכ
 תועצמאב תישענ הנקתהה .רחא בשחמ לכב וניקתהל וא הצרתש ימל ינורטקלא ראודל
 :םיאבה םידעצה תא עצב םיפדעומה תא אבייל ידכ .רחאה בשחמב ןפדפדל אובי

1 

2 

 .אוצייו אוביי הדוקפה תא רחב ץבוק טירפתב

 לש הנושארה הביתב .ךרדה ךשמהב ךתוא החנמו חתפנ אוציי/אובייה ףשא
 .חתפנ ףשאה לש ינשה ךסמה .אבה ןצחלה לע ץחל ףשאה

 ךממ שקבמה ףשאה לש אבה ןולחה חתפנ .םיפדעומ אוביי תורשפאב רחב
 .אובייל ץבוקה תא רוחבל

 .ץבוקה תא רחבו ץבוקה אצמנ הב היקיתל טוונל ידכ ןויע ןצחלה לע ץחל

 .אבה ןצחלה לע ץחל

 הב הנשמה תייקית תא וא םיפדעומה תייקית תא רחב ןפדפדה לש אבה ןולחב
 :אבה רויאב גצומל המודב ,םיאבוימה תא רומשל הצור התא

 אוציי/אונייה ףשא

 םיפדעופ אובייל דעי תייקית

 .םיאבוימה םיפדעוחה תא ןסחאל ךנוצרב הב חיקיתה תא רחב

 ו
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 | לטיב םדוקה >

 .אבה ןצחלה לע ץחל ,היקית תרחבש רחאל



 << םימדקתמ םילכ :4 קרפ

 עצוב אובייה יכ העדוה לבקמ התא רצק ןמז ךותו םויס לע ץחל אבה ןולחב 8

 .החלצהב

 ףיסומ אלא תרחבש היקיתב אצמנש המ תא ףילחמ וניא אובייה ןונגנמ

 לע רומשל ןיינועמ התא םא .תרחב הב היקיתל םיאבוימה םיפדעומה תא | |

 עצבמ התאש ינפל םיאבוימה רובע השדח היקית רוצ ,תויקיתה הנבמ הרע+

 .3 קרפב האר ,היקית רוציל דציכ .אוביה תא

 השילגה לועייל םיפיט

 דחא ןולחמ רתויב שמתשה

 ,ררולפסקא טנרטניא לש תונולח רתוי ףאו השולש ,םיינש חותפל לוכי התא

 הנה ,ןכבו ?תאז תושעל הצרתש עודמ .םהמ דחא לכב םינוש טנרטניא יפד םיגיצמה

 :תונויער המכ

 ךורא טנרטניא ףד דירומ ךדועב דובעל ךישמהל ךל רשפאת ,ףסונ ןולח תחיתפ %
 ךוראה ךמסמה דועב יביטקודורפ והשמ השעו ףסונ ןולח חתפ .תולגה ךרואכ
 .ירוקמה ןולחב עקרב דרוי

 .ולשמ ןולחב םהמ דחא לכ חתפ - םיפד ינש ןיב תוושהל הצור התא רשאכ %

 ובו ינש ןולח חותפל לוכי התא ,םייעוצקמ םיחנומ ליכמ דחא ךמסמ רשאכ %

 .םרבסהו םיחנומ תמישר וא ןולימ

 ןולחב םירשוקמה םיכמסמב ןייעו ,דחא ןולחב םיבר םירושיק ובו ךמסמ קזחה 4

 תינמי הציחל ץחל ,ןושארה ךמסמב רושיק לע עבצה ,תאז תושעל ידכ .ינשה

 06ם ומ זצ6ש) שדח ןולחב חתפ הדוקפב רחב ,חתפנש רוציקה טירפתמו וילע

 לע וא ,וילע הציחל ידי לע ןושארה ןולחל רוזחל תולקב לוכי התא .(ל/1ח60ש

 .תומישמה תרושב ולש למסה

 ןולח חותפל ןיינועמ התאש ןוויכ ,התע הז הרכזוהש הטישב לועפל לוכי ךניא רשאכ

 טירפתה ןמ .ינש ןולח תחיתפל תפסונ ךרד תמייק ,יחכונה ןולחב רושיק וילא ןיאש

 םג לוכי התא) (\/נמשסש) ןולח ןכמ רחאלו (א6ש) שדח הדוקפב רחב ,ץבוק

 .(07] + א רוציקה שקמב שמתשהל

 התאו וב ןיינועמ התאש רתא לכ לא שולג ,הז ןולחל ךומס שדח ןולח חותפל ידכ

 .תומישמה תרושב םיאתמה למסה תציחל ידי לע ןולחל ןולחמ רובעל תע לכב לוכי

 .םירתוימ תונולח דימת רוגס ,םייסתשכ
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 ןומטמה תא לדגה
 וב קסיד חטש אוהש ,ןומטמ הליעפמ ררולפסקא טנרטניא ,ינרדומ ןפדפד לכ ומכ
 םירמשנ םיפדה .הנורחאל ושגינ םהילא ,טנרטניאה יפד לש םיקתעה םירמשנ
 קסידה לש עטקמ אוה ןומטמה .דועו םילילצ ,ואידיו יעטק ,הקיפרג ללוכ ,םתומלשב

 .תכרעמה ןורכיזל הבחרהכ שמשל הצקומה

 ררולפסקא טנרטניא רשאכ .טנרטניאב השילגה תוריהמ לע תורישי עיפשמ ןומטמה

 םא .ןומטמב רומש ףדה לש קתעה םאה הקידבב הליחתמ איה ,םיוסמ ףדל תשגינ

 .עגר ותואב רתאה בצמל קתעהה תא הוושמ תינכותה ,הזכ קתעה אצמנ

 המ ,קסידבש ןומטמה ןמ ךמסמה תא הלעמ תינכותה ,רתאב םייוניש ומשרנ אל םא

 התא רשאכש הביסה ,בגא ,וז .ךמסמה תניעט ןמז תא יתועמשמ ןפואב רצקמש

 רצק ותניעט ןמז ,לשמל םדוקה ןצחלב שומיש ידי לע ,וילא תשגינ רבכש ףד הלעמ

 .ירוקמה הניעטה ןמזמ הברהב

 ןומטמה רשאכ .תוריהמב אלמתמו ררולפסקא טנרטניא יעוציב תא שיחמ ןומטמה

 הריתומ ןומטמה תלדגה .םישדח םיפדל םוקמ תונפל ידכ םיקחמנ םינשי םיפד ,אלמ

 .םיפד רתויל םוקמ

 :ןלהלדכ לעפ ,ררולפסקא טנרטניא לש ןומטמה תא לידגהל ידכ

 .יללכ היסיטרכה לע ץחלו טנרטניא תויורשפא הדוקפב רחב םילכ טירפתב 1

 ןצחלה לע ץחל ,(16תוקסז8ז/ 1מ166/ 1165'1) םיינמז טנרטניא יצבוק רוזאב 2

 .חיש-וד תבית תחתפנ .(5601מ88) תורדגה

 (/\זתסוגת( 01 618% 50806 0 50) שומישל קסיד חטש תומכ תחתש ןווחמב רחב 3

 איה לדחמה תרירב) ותנטקהל הנימי וא ןומטמה תלדגהל הלאמש ותוא רורגו

 .(קסידה חפנמ %

 תוצקהל לוכי התא ,(א10ש6 0166 היקית תרבעה ןצחלה לע הציחל ידי לע 4

 לכ תא לטבת תרחא היקיתל ןומטמה תרבעה - רהזיה ךא ,ןומטמל תרחא היקית

 תורדגה לע רוזחל ןכל ךרטצת .ןווקמ אל בצמב הגצהל םידומע לש תורדגהה

 .תפסונ םעפ ולא

 תוריהמב ןפדפדה תא לחתא

 חתתפיהל ול םורגל שי ,רשפאה לככ רהמ ררולפסקא טנרטניא תא לחתאל ידכ

 רוציל ןתינ וז הרטמ גישהל ידכ .החיתפ ףד םושל רשקתמ וניא רמולכ - קיר אוהשכ

 חתופ הז ךרד רוציקב שומיש .16אק1סז6 -םסהסתנ6 :האבה תזורחמה םע ךרד רוציק

 דע םינימז ויהי אל םילכה ןמ קלח הז םע דחי ךא ,החיתפ ףד םוש אלל ןפדפדה תא

 .והשלכ טנרטניא ףד חתפת לעופבש
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 :םיאבה םידעצה תא עצב ,רומאכ ךרד רוציק רוציל ידכ

 .הדובעה ןחלושב קיר םוקמ לע תינמי הציחל ץחל 1 פיט

 .ךרד רוציק לע ץחלו שדח לע עבצה גצומה רוציקה טירפתב 2

 :דלקה תחתפנה חיש-ודה תביתב 3

 תא דילקמ התא קאוג םוקמב רשאכ ."פו\16אק1ס16.6א6" -םסתסתו6

 ללכ ךרדב) ררולפסקא טנרטניא תנקתומ הב היקיתל םלשה ביתנה

 םשו ביתנה תא יכ בל םיש ((0:\קזספז8תנ 1168\!תז6ת161 6א10ז61\

 ץוחמ אוה -םסוסתונ6ש גתמה .םיישרג יוות ןיב רגוס התא ץבוקה

 ! םיישרגל

 ומכ והשמ ,ךרדה רוציקל םש דלקה חתפיתש הביתבו אבה לע ץחל 4

 .םויס לע ץחלו "קיר ןפדפד"
 . השש הנה הע

 :םיאבה םידעצה תא עצב תאז תושעל ידכ .קיר ףד תחיתפ איה תרחא ךרד

 .(1הז0מ61 (10(20מ5) טנרטניא תויורשפא הדוקפב רחב (10018) םילכ טירפתב 1

 .((2606ז8]) יללכ היסיטרכב רחב 2

 .([156 8[3ם%) קירב שמתשה ןצחלה לע ץחל תיבה ףד עטקמב 3

 ןיתמהל ילב רתא לכל שולגל לוכי התאו ןפדפדה לש ריהמ לוחתא גישת וז ךרדב

 .החיתפ ףד תניעטל

 תפדעומ הפש עבק

 הפשב תחא לכ - תואסרג רפסמב רתאה תא םיעיצמ טנרטניא ירתא לש בר רפסמ

 התא רשאכ .לדחמ תרירבכ שמשתש תחא הפש רידגהל ךל רשפאמ ןפדפדה .הנוש

 ןייצל לכות .ךתפשב הסרגה תא ךרובע רחבי ןפדפדה הזכ ינושל-בר רתאל שלוג

 ,הנושארה הפשב ןימז וניא רתאה םא .ךל יוצרה רדס יפל םתוא ןיימלו תופש רפסמ

 םידעצה תא עצב תופשה תא רידגהל ידכ .האלה ןכו הינשה הפשב הסרגה חתפת

 :םיאבה

 .(1מ6166 (0201008) טנרטניא תויורשפא הדוקפב רחב (10015) םילכ טירפתב 1

 .(06מ018]) יללכ היסיטרכב רחב 2

 .תופש ןצחלה לע ץחל הביתה תיתחתב 3

 :אבה רויאב גצומל המודב הפש תפדעה חיש-ודה תבית תחתפנ 4
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 הפש תפדעה

 ךתורשפאב .תובר תופשב ןכרת םיעיצמ םימירסמ טנרטניא ירתא
 .תופידעה רדס יפל רלפרטי ןה ;ןלהל תופש רפסמ רוחבל

 :תפש

 | הלעה זזה [תפ] תירבע
 [6ח-טפ] (תירבה תוצרא) תילגנא

 | השג זזח

 | וה

 תעכ םיגצומ חיש-וד תוביתו םיטירפת
 .תירבעב

 | לוטיב | רושיא

 הבו תופש תפסוה חיש-ודה תבית תגצומ .הפסוה לע ץחל הפש ףיסוהל ידכ 5
 הפסוהה רחאל .ךיכרצ יפל תופש ףסוה .רוחבל לוכי תא הנממ תופש תמישר
 הטמ וא הלעמ הזיזהלו םינצחלה תרזעבו המישרב הפש לכ רוחבל לוכי התא
 .ךיתופדעה יפל המישרה תא ןיימל ידכ

 .רושיא לע ץחל ,םויסב 6



 טנרטניאב הידמיטלומ

 הידמיטלומ
 תויהל ךפה קחשמה םש ,%(/60-ב הדובעב תורושקה תוקינכטה תומדקתה םע

 ךרד האצמנ אל דוע םנמא .השילגה תויווחב םישוחה לכ לש בוליש - הידמיטלומ

 .םיהדהל םיקיספמ אל ןזואה תאו ןיעה תא ךא ,טנרטניאב םימעטו תוחיר ריבעהל

 ,תאז םע .הידמיטלומ תגצהל םישורדה םילכה לכ תא תללוכ 6 ררולפסקא טנרטניא

 ,קושב םילבוקמה הקיפרגה יצבוק לש םיגוסה לכ תא גיצהל לגוסמ וניא ןפדפד ףא

 הידמיטלומב רבודמ ןיא םא רקיעב ,םינוש טנרטניא ירתאב שומיש השענ םהבשו

 עבטמ ,ךלש ןפדפדה תצפה רחאל רואל ואציש ,חטשב םישודיח םג .תיטרדנטס

 הניאש תנוכתמב הידמיטלומ ץבוק גיצהל הסנמ התא רשאכ .םיכמתנ םניא םירבדה

 תלגוסמה תרחא תינכותל קוקז אוה ,הזכ הרקמב .הרזע שפחמ אוה ,ןפדפדל תרכומ

 רזע ימושיי :םיירקיע םיגוס ינשמ ןה ולא רזע תוינכות .הזכ ץבוק גוסב לפטל

 .(ת1ט8-1ם5) םיפסות וא (116]ק6ז 8קק110811005)

 אוה ןיא .יאמצע ןפואב לעופה זירז ללכ ךרדבו ןטק םושיי - רזע םושיי ב

 לגוסמ אוה ןיאש תנוכתמב ץבוקב לקתנ ןפדפדה רשאכ .ןפדפדה לש קלח /

 ץבוקה תא חתופ רזעה םושיי .רזעה םושיי תא ץירמ אוה ,הב לפטל הרדגה

 ןיב תונולח תרדגהב רושיק רוציל ךילע אהי ,ללכ ךרדב .ותוא גיצמו

 .לפטמ אוה וב יפיצפסה םיצבקה גוס ןיבל רזעה םושיי
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 תוכפוה ןה ןתנקתה רחאלו ןיקתמ התאש תויאמצע תוינכות - םיפסות 7
 .ולש תוימינפה תולוכיה תא לידגמה ןפדפדה לש דרפנ יתלב קלחל

 .רתוי רהמ םיצרו רזע ימושיי רשאמ רתוי םינטק ללכ ךרדב םה םיפסות הרדגה

 .םתוא הניקתמה תינכותה תצרה ידי לע םרידגהל רתוי לק םג ,ללכ ךרדב

 ןפדפדה ללכ ךרדב ,ןימז וניא הקיפרגב לפטל לגוסמה ףסות וא רזע םושיי ףא םא

 ןיינועמ התא בשחמב תנקתומה תינכות וזיאב ןייצל שקבתת הב ,חיש-וד תבית גיצי

 ,טנרטניא רתא שפחל דימת לכות ,המיאתמ תינכות ךל ןיא םא .וז הקיפרגב לפטל

 .ךשמהב ןודנ ךכ לעו ,המלש תינכות וא םיאתמה ףסותה תא דירוהל לכות ונממ

 .ותוא דירוהל ךל עיצמ והשלכ רתאש םושמ קר ףסות דירוהל התפתת לא ,ללככ

 תינכותה .םירחא םינפדפדל וא תומדוק תואסרגל ץוחנ היה ףסותה ,םירקמ הברהב

 לוקה יצבוק לש םיגוסה ,לכב אל םא ,בורב לפטל רבכ תעדוי תנקתהו תלביקש

 תועצמאב ףדה תא ץירהל הסנ ,תישאר .טנרטניאב םויכ םיעצומה ואידיווהו

 תא דרוה - תובוט הנייהת אל תואצותהש וא ,לשכיי ןפדפדה םא קר .ךלש ןפדפדה

 םג ןיא ,םישדח רזע ימושייו םיפסות תדרוה םוזיל ךירצ ךניא ,ללכ ךרדב .ףסותה

 ללכ .רתוי שידח ילכ טנרטניאב עצוי ,וניקתתו םושיי דירותו חרטתש דע .ךכב םעט

 .ול קוקז התא רשאכ קר ,רזיבא ףיסומ התא יכ רמוא בהזה

 ךל עיצמ (תאז םישוע ,לשמל ,ןימ ירתא הברהו) והשלכ רתא רשאכ ן

 לש תדחוימ תינכות דירותש דבלבו םינוטרס ,תוביהרמ תוקיפרגב הייפצ

 ידי לע םיעצומה םילכה .התפתת לא - ולא לכב הייפצל רתא ותוא

 דשחל םוקמ שיש ךכ םיבוט הכ תורחא תולודג תורבח וא טפוסורקימ

 .תורוהט ןניא ויתונווכ בשחמב תינכות ךל לותשל הסנמ והשימ רשאכש

 ,ךלש בשחמב תלגרמ םינוטרסה תגצה בגאש תינכות וז בוטה הרקמב

 .סוריו תויהל לוכי הז ,רתוי עורג הרקמב .ןרציל עדימ הריבעמו

 הרהזא

 דדוקמ ןיבל (%₪ תמויס םע ץבוק) תדחוימ תינכות ןיב ןחבה ,תאז םע
 םהשכ םידרויש םימייוסמ םיטרס יצבוק חונעפ ךרוצל ,םיתעל ,ךרטצתש
 .םיסוחד

 טנרטניאהמ רזע ימושיי וא םיפסות תדרוה

 ,שדח וא דחוימ ילכב ךרוצ שי יכ ךל עידומה רתאל עיגמ התא ,השילג ידכ ךות ,םא

 תדרוהל ןמז שידקהל ןכומ התאו ךתוא ןיינעמ רתאה םאו ,רתאב תופצל תנמ לע

 ,ילכה תדרוה תא ךל רשפאי הזכ רתא לכ ,ללכ ךרדב .תאז השע - ותנקתהו ףסותה

 טנרטניא ידי לע גצות העדוהה ,םיתעל .ודירוהל ןתינ וב רתאל ךתוא רשקי וא

 .וגיצהל דציכ תעדוי איה ןיאש רכומ יתלב ץבוק הילא דרוי רשאכ ,ררולפסקא
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 תא ץירהל שרדנ התא ,תרחא הדרוהה רמגב םמצע תא םיסרופ ולא םילכ ,בורל

 הדרוהה רתאב תויחנהה .יטמוטוא ןפואב הנקתהה תא עצבל ידכ ,דרומה ץבוקה

 .ןהיפ לע לועפל ךילעו ,ךתוא וחני

 ןפדפדה לש הידמיטלומה תולוכי
 ,רתוי תושדח תואסרג יאדובו 98 תונולחו 6 ררולפסקא טנרטניא ,םדוק רומאכ

 ןוכנ ,הידמיטלומ יצבוקמ ברמה תא קיפהלו טולקל ידכ ךל שורדה לכ תא םיללוכ

 הקיזומה חטשב הנורחאה הלימה) 123 טמרופב הקיזומ יצבוק םג .םויהל

 שולגל ידכ רזע תינכותל קקזנ ךניא ןכ לעו ,ןפדפדה ידי לע םיכמתנ (טנרטניאב

 .טנרטניאב תוריציה בטימל ןיזאהלו 123 רתאל

 ךלש בשחמל דרוי ץבוקה .ץבוק לש רושיק לע ץחלו א[23 יצבוק ללוכה רתאל שולג

 לש וז הסרגב .דרומה עטקה תא עימשיו חתפיי תונולח לש הידמה יצבוק ןגנו

 /גמ6סשע8 16018 טפוסורקימ לש הידמה ןגנ לש השידחה הסרגה תנקתומ תינכותה

 ןכו טמרופ לכב הקיזומ יצבוק עימשהלו גיצהל תלגוסמ וז תינכות .7 הסרג 18/0 -

 לע תופדעומ ויה םירחא םינרצי לש תוינכות רבעב םא .טנרטניאב וידר ירודיש םג

 תא םיוולמה םילכה םע םויכ ירה ,תונולחב םינבומה םילכה ינפ לע םישמתשמה

 .ולאכ םילכב ךרוצ דוע ןיא 6 ררולפסקא טנרטניא

 יב ש:חטסואפ אוסם עז
 ו8 צא [₪!8ע 10085 וס

 קו" כ כ

 הניא םירצויה תויוכז תרפה ךות הקיזומ יצבוק לש הצפה !ךריכזהל
 .תיקוח חש |



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 .ועימשהל לכותש ינפל ךלש קסידב דרומה ץבוקה תא רומשל שקבתתש ןכתיי םיתעל

 םיילארשיה םינטילקתה לש רתאב אוצמל לוכי התא 23 יעטק לש תואמגוד

 לע הקיזומ לש םירתא תואמ אוצמל םג לוכי התא .שואיש .16]6+.00.1] :האבה תבותכב

 לש ותביתכ ךלהמב .א193 חתפמה תלימ רחא ,אוהש שופיח עונמ לכב ,שופיח ידי

 ןבומכ טנרטניאה ןמ לכה ,המיענ עקר תקיזומ יל קפיס תונולח לש הידמה ןגנ הז רפס

 ...ונלצא תושדחה תורודהממ רתוי המיענ הדובע תביבס התייה וזו -

 ךותמ רוחבלו ךמעט יפל ףילחהל לוכי התא ןגנה ןולחב תגצומה הקיפרגה תא ,בגא

 ףדפדל ךל םירשפאמה םינצחל דמצ אצמת תגצמה ןולח תיתחתב .תויורשפא ןווגמ

 גצומל המודב ,םינצחלל ןימימ גצומ ,עגרכ תרחבנה תורשפאה םש .תויורשפאה ןיב

 :אבה רויאב

1 

 םג לוכי התא .טנרטניאה ןמ הקיסומל קר תלבגומ הניא ןגנה תלוכיש ןבומכ

 תעימשל ףאו ,הז קרפ ךשמהב ראותמכ ,וידר ירודיש תטילקל וב שמתשהל

 ןגנ תועצמאב רוטילקתמ הקיזומל ןיזאמ התא רשאכ .הקיזומ לש םירוטילקת

 התאש רוטילקתה םא רשא דחוימ טנרטניא רתא - רדהנ ילכ ךתושרל דמוע הידמה

 .המוד עדימ לכו ובש םירישה ,רוטילקתה לע םיטרפה לכ תא ךל גיצי ,ול רכומ ןגנמ

 ז181-ה תבותכש (811 א[טפוס (סטק) 4/1060 לש טנרטניאה רתאמ עיגמ עדימה

 ש1-ה תבותכב א[פא לש הידמה רתאמ וא שוט. 8|!תוטפוס.ססתו איה ולש

 .קסידה יטרפ ןצחלה לע ץחל ,דימ גצומ וניא עדימה םא .ושנמ0סו/5ת16018.00מ/תוש

 :אבה רויאב גצומל המודב גצומ עדימה

<< 

 הרעע םילכ הלעפה הגוצת |ץבוק |

 | דו | םופטחו וו פא

 | דבש

1 56 | 

 < /631ח6ז 5ו0ו =.
 91ו48110(3 1ת< 9. שח זו?

 תפגה דו

 ו . 0

 -- החחו 8% . תבוסה

 לעת 31 וו 7 2. ונזט םזנח חב

 ו 3. !06603 06%
(5 0% 

 ו
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 <- 'תעכ לעופ' רוזיא ילכ תורשפאב הגוצת טירפתמ רחב גצומ וניא ןצחלה םא

 לש תוגוצתה תחא תא הגיצמ הגוצתה םא .האצות התוא לבקתו ,הידמ תודוא עדימ

 .ךסמה לש ןותחתה שילשב גצוי טנרטניאה עדימ ,הידמה ןגנ

 לכ תא לבקמ םגו ירוקמה רוטילקתה ןמ תנייוצמ תוכיאב הקיזוממ הנהנ התא ךכ

 ידי לע רכוי הלעמו תעצוממ הצופת לעב רוטילקת לכ טעמכ .טנרטניאה ןמ עדימה

 .יחכונה קסידה לע עדימה תאו ןמאה ליפורפ תא לבקל לוכי התא .רתאה

 הצג ינומושיי תצרה
 םינומושיי תונוכמה תונטק תוינכות רוציל םיתנכתמל תרשפאמ ,18%8 תונכתה תפש

 .טנרטניאה ףד םע דחי חוקלה בשחמל םידרומ ולא םינומושיי .400166 תילגנאב וא

 רתוי יביטקארטניאל ךפוה טנרטניאה ףד ,ךלש בשחמב טלקנ ןומושייה לכש רחאל

 .תידימה םתלועפ איה םינומושייה תא דחיימה .הידמיטלומ יעטק גיצמו

 השיגל ןיתמהל בייח ךניא .דימ ביגמ אוה ,ךלש בשחמל דרי ןומושייהש עגרמ
 ןמ תידימ תלבקתמ הבוגתהו שקובמה עדימה תא סינכמ התא .תרשה בשחמל
 השענ דוביעה ,תרשל רבוחמ התאש דועב .ךלש בשחמב הצרה הנטקה תינכותה
 .ךלש ימוקמה בשחמב לעופ 18%8 ןומושייו ,תרשה בשחמב

 ! םיסוריו תוריהז

 תינכות תסנכנ ךלש בשחמל ,השעמל .םינוכיס לוטנ וניא 18%8 ינומושייב שומישה

 ינומושיי ,ררולפסקא טנרטניא תינכותב םנמא .קסידב תרמשנו ןורכיזל תנעטנה

 (ץנז₪8| חו80תות6) "תילאוטריו הנוכמ" לש תנגומ הביבסב ץורל םירומא ]88

 וזכ הנגה לכ יכ עודי ךא ,םיצבקה תכרעמב הלבח לש תורשפא עונמל הרומאה

 .תוצירפ הנימזמ

 םירקבמ לש םיבשחמב הלבחל ילכ תויהל לוכי הז ןופצמ רסח תנכתמ ידיב ,ןכ לע

 הנגה ןונגנמ תללוכ ררולפסקא טנרטניא ,הז םעטמ .טנרטניא ירתאב םימימת

 תרתאמ תינכותה רשאכ .ךלש בשחמב ןומושיי לותשל רתא לש ןויסינ ינפמ עירתמה

 :אבה רויאב גצומל המודב ,הרהזא תעדוה לבקמ התא ,ןומושיי תעגה

 החטבא תרהזא

 רשפאת םאח .תישיא תמאתומ חשילג תרסנתח קפסל הרטמב
 ?ךלש בשחתב עדימ טישל הז \/6ס רתאל +

 סא .ךלש בשחמב ץבדק רומשי \/60-ה רתא ,ןכ לע ץחלת םא
 .יוארכ גצוי אל יחכונח \/6פ-ה דומעש ןכתיי ,אל לע ץחלת

 רז תרחזא גיצת לא ,דיתעב [ |

 | רסנעדיפ | אב | [= כ-1



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 םא .אל ןצחלה לע ץחלו ןיינעה לע רתו ,רתאה ליעפמ לש ותונימאב חוטב ךניא םא

 .ושיחהלו לבקתש תורישה תא רפשל טלחהב םילוכי 18/8 ינומושיי ,חוטב התא

 המכ אוצמל לוכי התא ובש ,(...הכ דע) חוטבו ןימאל בשחנה ,ביבח 18ש8 רתא

 :תבותכב אצמנה ,הילגנאב 1848 זכרמ לש רתאה אוה ,תוניינעמ תואמגוד

 וארא .]81/8 .60 .ו8]/1/ 306116 זמ

 ירתאל םירושיק םגו עדימ ,םירחבנ םינומושיי לש תואמגוד אוצמל ןתינ הז רתאב

 .םירחא ]88

 םיתעל ,ליעפה ךסמה לעמ ףסונ ןולח חתפת ,19%8 ןומושיי תלעפה ,םיבר םירקמב

 ץרומ ,הז ךסמב .םילילצ תעמשהבו העונתב הקיפרג לש הקינכטוריפ תלעפה ךות

 .םדוקה ןולחב גצומה ףדה ןמ דרפנב ןומושייה

 םהיניב ,םינומושיי רפסמ ןוחבל ןתינ ,ליעל רכזנה רתאה ןמ םירושיק תועצמאב

 קחשמ תא ,םתסה ןמ ,ובהאי אל וניניבש תויחה יבבוח יכ םא ,םיניינעמ םיקחשמ

 .תואמגוד המכ תוסנל ץלמומ .וימוד וא םיזוורבה דיצ

 טנרטניאהמ םייפרג םיצבק תדרוה
 ןכ תושעל לכות ,רומשל ןיינע ךל שיש הקיפרג הלגמו טנרטניאב שלוג התא רשאכ

 ןחלושל ירוקמ טפט תנכהל ,ךלש םיכמסמ רויאל הקיפרגה תא לצנלו תולקב

 םייפרג םיצבק רומשל ךל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניא .ולאב אצויכו ךלש הדובעה

 :ןלהלש המגודבכ טנרטניא יפד ךותמ

 .ואראש .1800901.00.1] :תבותכה לא רובע ררולפסקא טנרטניאב 1

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ביבא לת יבכמ לסרודכה תצובק לש תיבה ףד והז

 .4 + 161 א.א + 410100 !הופו6 1 קוו

 הונע תילב טיפותופ הגונת הריוע ץוופ

 ולה

 תוארפהל 0

 ןהשמפה | 3
 וו

2 

 הדקה החידוש 4

 הציחל ץחל ,(למסה תנומת םע תאז) ךסמה שארבש הקיפרגה תא רומשל ידכ 2

 :אבה רויאב גצומל המודב גצומ רוציקה טירפת .הקיפרגה לע תינמי
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 ו ק ות

 וה ןולתב רוי התב

 זז

 ..םשב הנומת תרימש

 ...ינורטקלא ראודב חנרמת תחילש

 ...חנומת תספדה

 ווא - ]< ּ הריתרשמ רלש תרנומתה היקיתה לא רובע
 עקרכ עבק
 ...חדדבע ןחלוש טירפכ הרדגה

 ...םיפדעומל הפסוה

 םינייפאת

 תבית תא גיצהל ידכ ,(58ש6 10016 45) םשב הנומת תרימש הדוקפה תא רחב 3

 .תונולח לש (5846 /100ג16) הנומת תרימש חיש-ודה

 .ותרימשל לולסמה תא וא ץבוקה גוס תא ,ץבוקה םש תא תונשל לוכי התא 4

 .ץבוקה תא רומשל ידכ ,רומש ןצחלה לע ץחל ,ןכמ רחאל

 הכירע תינכותל ץבוקה תא ןועטל לוכי התא ,טנרטניאל רשקה קותינ רחאל 5

 .ךנוצרכ ובצעלו 281ח+ 5%0ק ?ע0 תמגוד - תיפרג

 לכ לש יפרג רוטיעל ךופהל לוכי ,טנרטניאב רתאב גצוהש םוליצ וא רויא ,וזכ הרוצב

 וא ,רפסה תיבל הדובע ןיכמה דימלת לכש ןבומכ .ךלש בשחמב ןיכמ התאש ץבוק

 ךמסמל תוושל ידכ ,ולא םילכב תובר רזעיהל לוכי ,ןיזגמל הבתכ ןיכמה יאנותיע וליפא

 םא .תרחא הקיפרג וא/ו םוליצ תפסוה די לע בותכה תא שיחמהלו יעוצקמ יפוא

 ,(50 88 \/9|]כגכ6) עקרכ עבק הדוקפב רחוב התא ,ליעל רומאה רוציקה טירפתב

 .תונולחב ךלש הדובעה ןחלושב טפטכ רדגות תינמז ובו רמשית הנומתה

 טנרטניאב וידר תונחתל הנזאה
 טנרטניאבו תונולחב הנבומה תונולח לש שדחה הידמה ןגנ תא רבכ ונרכזה

 ןיזאהל תורשפאה תא שמתשמל ןתונ הז ילכ .(הלעמו 5.5 הסרגמ) ררולפסקא

 .ןבומכ טנרטניאה תועצמאב - םלועה לכמ וידר ירודישל

 :הידמה ןגנ תא חתפ הנחת ךל רוחבל ידכ

 יש/גתסוא8 16013 <כ תוינכות <5 לחתה רחב וא הידמה ןגנ לש למסה לע ץחל

 דצמ תומישמה לגרסב .אבה רויאב גצומל המודב גצומ תינכותה ךסמ ./1גץ6*

 תוגצומ וידר תונחת לש הרוש .(88610 1וגמ6) וידרה ןנווכ ןצחלה לע ץחל לאמש

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ינמיה וקלחב הגוצתה ךסמ לע
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 - =. בתסמ,ד זוז טס 0 4

 :ךכ םשל .תופסונ תונחת רוחבל לוכי התא ןאכו גצומ ימינפ שופיח עונמ

1 

2 

3 

 .שופיחל חתפמ תלימ הביתה דילש קוריה ץחה לע ץחל

 .םדקתמ שופיחב שומיש רושיקה לע ץחל

 הפשה ,הנידמה ,הנחתה ןונגס יפ לע ,שופיחל םינוירטירק לש רחבמ ךל שי תעכ

 .ולאב אצויכו

 ךותמ תירבע ,עבטה ךרדב ,רחב המישרה ךותמו תופשה תמישר תא חתפ לשמל

 .שדוקה ןושלב וידרל ןיזאהל הצרת יאדוובש החנה

 :אבה רויאב גצומל המודב - המישרב הנגצות תירבעב תורדשמה תונחת רפסמ

 2 \\חח סע 11608.ססחה

 תגגק 91 67493 18 8[

 אנוס 10 1153 (ןסש) 51

 | עצמן |

 בוס 79] םיח 102016 )|

 =01-ץיכ |
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 םע הלועפ תופתשמ רשא תונחתה ןה ולא .תוגצומ תוילארשי תונחת רפסמ 6
 .תינכותב תונבומ ןהל םירושיקו טפוסורקימ

 ףסוה ןצחל גצומ רתיה ןיב .היבגל םיטרפ וגצויו ןיינועמ התא הב הנחת לע ץחל 7
 לש ןוניתה תמישרל הנחתה תא ףיסוהל ידכ הז ןצחל לע ץחל .ילש תונחתל
 .ךלש וידרה ןגווכ

 ףדל רוזחל ידכ ילש תונחתל רוזח קוריה ןצחלה לע ץחל תונחתה תפסוה רחאל 8
 .ןנווכה לש ישארה

 .לעפה ןצחלה לע ץחל חתפייש עטקמבו הילע ץחל ,הנחת ךל רחב ,וישכעל ןוכנ 9
 דוע רחאלו ,תוינש רפסמ רחאל גצות הידמל רוביח לע העדוה .ןיזאהל חוורתהו
 רשא ךלש ןפדפדה חתפהל יושע עקרב .עמשיהל רודישה ליחתי רצק ןמז קרפ
 הנחתה תטילק .ורגסל יאשר התאו הז ךסמל קוקז ךניא .הנחתה רתא תא גיצי
 .קספת אל

 האיצמל תונתינ טפוסורקימ ימושירב תועיפומה תונחת קר ,יתרכזה רבכש יפכ
 .וז ךרדב העמשהל תונתינ אל תורחא תונחת .הידמה ןגנ לש שופיחה ילכ תועצמאב
 לוק לש 'ב תשר) תאזכ הנחת לש טנרטניאה רתאל שולגל דימת לוכי התא ,תאז םע
 הידמה ןגנ תא הליעפמ וז הלועפ .רתאב םיאתמה רושיקה לע ץוחללו (לשמל לארשי
 ןגנב תונחתה תמישרל וזכ הנחת ףיסוהל לוכי ךניא .הנחתה ירודיש תא תנגנמו
 .הידמה

 יחה רודישה ירחא תוינש רפסמב "רגפמ" תשרב רודישה ללכ ךרדב

 רודישל ליבקמב ןיזאהל הסנת לא הז םעטמ .ליגר וידר רישכמב טלקנה
 .הנחת התוא לש יח רודישלו טנרטניאה ןמ

 תורדשמ תונחת טעמ תאז םע ,ואידיו ינוטרס םג ןגנל לוכי הידמה ןגנ תינורקע
 רהמ וניא ןיידע בחר ספב רוביח םג יכ טנרטניאה תועצמאב היזיבלט תוינכות
 .הנומתה לש ריבס לדוגבו ,תעדה לע תלבקתמ תוכיאב ואידיו לש יח רודישל קיפסמ
 .לודג גונעת וניא ןטק ןוכסמב היזיבלט רודישב הייפצ

 ףידע ,בשחמה ךסממ קלח לע היזיבלט ירודישב תופצל הצור התא םא /
 .םילבכל רבחתהלו היזיבלט סיטרכ בשחמב ןיקתהל הז בלשב ו

 .הידמה ןגנ תועצמאב הייפצל םינתינ םירתאב םשו הפ םיאצמנה ואידיו יעטק
 תינולחה תא וא ףסונ ןולחכ הידמה ןגנ תא וא חתפת רתאב הזכ עטק לע הציחל
 .ךלש ןפדפדה לש הידמ



 םע ראודב שומיש

 סרפסקא קולטואא

 ?ינורטקלא ראוד והמ
 תשרב רתוי םיליעומהו םיירלופופה םיתורישה דחא אוה ינורטקלאה ראודה
 ףוג וא םדא לכ םע ידימ טעמכ רשקב תויהל ךל רשפאמה ילכ והז .טנרטניאה
 תביתל עיגת ,םלועב םש יא והשימל חלשתש העדוה לכ .טנרטניאל םירבוחמה
 ,םלועב םוקמ לכמ ךילא חלשייש העדוה .רצק ןמז ךותב ולש ינורטקלאה ראודה
 רבוחמ התא רשאכ .תורישה קפס לצא ךלש ראודה תביתל תוקד ךות עיגת
 תא לבקל לכותו ,ךלש תומישמה תרושב בהבהי דחוימ למס ,תע התואב טנרטניאל
 וא - עגרכ תלעופ ךלש ינורטקלאה ראודה תינכות םא ,תמא ןמזבו דימ העדוהה
 .עקרב החותפ

 ךתורבחתה םע דימ התוא לבקת ,טנרטניאל רבוחמ ךניא רשאכ העיגמ העדוהה םא
 רתויב םיינרדומה םילכה .ינורטקלאה ראודה תינכות תלעפהו טנרטניאל האבה
 ץבוק לש גוס לכ ינורטקלא ראודב לבקלו רגשל ךל םירשפאמ ,הז רפסב םינודנה
 התא ,(00%]020 אקזס85) סרפסקא קולטואא םע .רצייל עדוי ךלש בשחמה רשא
 לש הלא ןיעמ םילכ רשאכ ,תירבעב ינורטקלא ראוד תוישפוחב חולשלו לבקל לוכי
 .ךתושרל םידמוע ינרדומ םילילמת דבעמ



 ינורטקלאה ראודה תונורתי

 הנעי והשימש דע בר ןמז רובעי אל ,ינורטקלא ראוד חולשל ליחתתש רחאל

 וא םישנאל העודי היהת תינורטקלאה ךתבותכ רשאכש םג המ ,ךלש תועדוהל

 רהמ .תועדוהב סומע תויהל ליחתי ךלש ראודה יכ קפס ןיא ,ךמע םירושקה םיפוגל

 םיכרדמ לחה ,"לבז ראוד" לש תורידא תויומכב ץצפומ תויחל ליחתת דואמ

 תחקרמ יתבב הלכו ,היפרגונרופ ירתא ךרד רובע ,הריהמ תורשעתהל "תוקודב"

 םג ךתוא דמלל הסנא ךשמהב .היזרהל אלפ תולולג וא הרגאיו ךל ועיציש םינווקמ

 .הז לובממ ענמיהלו תוסנל דציכ

 יוניכב םיליגרה ראודה יתוריש תא תונכל גוהנ ,ינורטקלא ראודב םישמתשמה יגוחב

 ראודהש הדבועה תא ףקשמ הז רבדו ,"לולבש ראוד" ושוריפש ,5ת411 811 לזלזמה

 דמלתש יפכ .םירסמ חולשמל ליגרה ראודה ינפ לע ףידעו ליעי ,ריהמ ינורטקלאה

 ןורתי הווהמ הז רבדש רורבו ,בשחמ ץבוק לכ ךלש ראודל ףרצל לוכי התא ,ךשמהב

 .ינורטקלא ראודב שומישל םוצע

 דויצב ךרוצ ךל ןיאש הז ןבומב ,סקפב שומישה לע ףידע םג ינורטקלאה ראודה

 ,היהיש לככ ךורא היהי ,ינורטקלאה ראודה .םירסמה לש הטילקל וא רודישל דחוימ

 סקפ חולשמ לש תויולע ךסוחו תלזומ תימוקמ ןופלט תחיש לש ריחמב דימת חלשנ

 לוכי וניא ןעמנה ,סקפ ןעמנל רגשמ התא רשאכש םג רוכז .ל"וחל וא קחורמ רוזאל

 ,תאז תמועל .שדחמ ודילקהל ץלאי ,ותונשל הצרי םא .לבקתמה רמוחה תא ךורעל

 ,ןעמנה לוכי ,ינורטקלא ראודל חפסנכ ץבוק לש הטויט הדובעל ךתימעל חלשת םא

 רמוחה תא ריזחהל תוקד רחאלו ויתורעה תא ןייצל ,ךמסמה תא ןקתל ,תוינש ךותב

 .ךילא ןקותמה

 ו ינורטקלאה ראודה תוריש דבוע דציכ

 שומיש ידי לע \/60 ססובמ ינורטקלא ראוד תורישב שמתשהל לוכי התאש ףא

 ךא ,(ךשמהב םיטרפ) ליימטוה תמגוד ,הזכ תוריש םיעיצמ םיבר םירתא ,ןפדפדב

 תנמ לע .ידועיי ינורטקלא ראוד רשאמ ללכושמ תותפו ליעי תוחפ אוה הזכ ראוד

 תרשל ךתוא תרבחמה תינכותל קוקז התא ,הז ליעיו ינרדומ תורישב שמתשהל

 רגאנ הב ,תישיא ראוד תבית ךל תיצקומ הז תרשב .ךלש תורישה קפס לש ראודה

 תמיא לכ .הז תרשל רבוחמ ךניא רשאכ קפסה לצא לבקתמהו ךילא עיגמה ראודה

 הקיתעמו ראודה תועדוה תא הדירומ איה ,תרשל תרשקתמ ךלש ראודה תינכותוש

 רחאל .רבוחמ ךדועב וילע ביגהלו ראודה תא אורקל בייח ךניא .ךלש בשחמל ןתוא

 תא קודבל ,תובושתה תא ןיכהל ,ראודה תא תחנב אורקל לוכי התא ,רשקה קותינ

 לוכ* התא ,ןכמ רחאל .בתוכמל ריזחהל הצור התאש ץבוק לכ ףרצלו תויאה

 לכ .ךלש תועדוהה לכ תא זכורמב ריבעהל רצק ןמז ךותבו קפסל תינש רשקתהל

 היקיתב ךלש אצויה ראודה תא רוגאל תעדוי ינורטקלא ראוד לש תינרדומ תינכות

 םעפב זכורמב ורגשלו ,(אצו* ראוד תבית וא (ט(ססא ארקת וז ללכ ךרדב) תדחוימ

 .ךלש תורישה קפס לא רבחתת הב האבה
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 רז בשחממ תורשקתה

 רשקתהל לוכי התא ,ךלש בשחמה ןמ אקווד קפסה לא רשקתהל בייח ךניא
 תוריש לא סנכיהל ןכמ רחאלו ,בשחמ לכ תועצמאבו םלועב םוקמ לכמ טנרטניאל
 םש תא רידגהל ךרטצתש ןבומכ .ראודה תא לבקלו ךלש תורישה קפס לש ראודה
 לש ראודה תינכותב המסיסה תאו ךלש שמתשמה םש תא ,ךלש תרשה בשחמ
 תוקפס ךל שי םא .רשקתמ התאש ינפל תאז תושעל רוכז .רשקתמ התא וב בשחמה
 התא ונממ בשחמב תנקתומה תינכותה תועצמאב העצבל ךיא וא הרדגהל רשאב
 תוריש לא רשקתה - (ליגר התא הילא וזמ הנוש וז תינכות םא רקיעב) רשקתמ
 ראודה תדרוה ,לדחמ תרירבכ ,יכ רוכזל ךילע .תויחנה שקבו ךלש קפסה לש הכימתה
 וז הדבוע תרכהל !תורישה קפס לצא ךלש ישיאה אתהמ ותוא תקחומ ךלש בשחמל
 ליגרה בשחמה וניאש בשחממ ראודה תרשל רשקתמ התא רשאכ ,תדחוימ תובישח
 ךל היהת אל ןכמ רחאל ךא ,וב ןייעמו רז בשחמל ראודה תא דירומ התא .ךלש
 ךלש תועדוהה תא דירוהל לכותש תנמ לע .ךלש בשחמהמ ראודב לפטל תורשפא
 אלש ראודה תינכותל ,הנושארה השיגה תעב ,רידגהל ךילע ,ךבשחמל תפסונ םעפ
 תא דירוהלו רוזחל לכות ךכ .ךילא ותדרוה רחאל תורשה ןמ ראודה תא קוחמל
 אצמנ התא םא םג וז ךרדב טוקנל בושח .ךלש ליגרה בשחמל תפסונ םעפ ראודה
 .וז הרדגה עצבל דציכ תויחנה אצמת 119 דומעב .ליגרה ידרשמה בשחמב םג ,ןויכראב קוית םשל ,תפסונ םעפ דרי ראודהש ןיינועמ ךא ינורטקלא ראוד אורקל ידכ דיינ בשחמב שמתשמו העיסנב

 סרפסקא קולטואא םע הדובע
 5 ראודה תא להנל ידכ סופסקא קולטואאב שמתשהל לוכי התא ,ךלש טנרטניאה ןפדפדכ ררולפסקא טנרטניא תינכותב שמתשמ התא רשאכ

 | ש-
 :ןלהל גצומל המודב טירפת תחתופ הז ןצחל לע הציחל .םילכה לגרסבש (%/911) ראוד ןצחלה תועצמאב תישענ ןפדפדה ךותמ ,ראודל השיגה .ךלש ינורטקלאה

 ראוד ארק

 ..השדח העדוה

 ...רושיק תחילש

 ...ףד תחילש

 תנשדח ארק

 .לחתה ןצחלל לאמשמ אצמנה הריהמ הלעפה לגרסב 5 1 בטס (כ100% ןצחלה תא תלתוש ,ררולפסקא טנרטניא לש תיטרדנטס הנקתה .ןפדפדה תא ליעפהל ילב סרפסקא קולטואא תינכות תא חותפל םג לוכי התא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <

 סרפסקא קולטואא לוחתא
 ;\  הדוקפב רחבו (/881) ראוד ןצחלה לע ץחל ,ררולפסקא טנרטניא ךותמ 1

 ו 1 .הטתסמ (0כטססא ןצחלה לע ץחל תונולחב וא (8680 \41]) ראוד ארק

 ₪- :אבה רויאב גצומל המודב ,חתפנ סרפסקא קולטואא ןולח א 5

 א זכו - ט)כ) ראדו כניעת ₪5
 הרוע הגדוב  סילב הוווק הכייע ץבונ

 רגלה | סקולךטה גסה 7 רעזרוצ ₪ כ

 687 5תוחוסח.

 דחההא ץסט (סז ץסטוז וח[6ז851 וח סטז /חסז60וט16 //סזא [=זסחו [!סחו6
 סטקסהחטהו!ע. \/6 חבט6 קזסק8ז66 3ח (כחווח6 060ו5וסח 300806 ןסז

 סט וס שוסש וסז 5. ץסטז ק36א3בְחְס ו5 חסו/ 630! 45 ץסט צו
 566, צ/6 חט (3%6ח 63( 6376 !0 /ח006!0 8!| 0[ (ח6 8115(66. 6

 זסשוסש !ח6 =-ם00% 34 !ה6 שו660 (חסזסטַחוע

 פחוחוסה, | וססא זסו\/ּהז6 (ס חטוקוהַח ץסט 6ז6316 8ח₪ טטו!ש ץסטז חשש

 רוטט גצפנ נוק ₪077

 :תוינולח עבראל קלוחמ םילכה לגרסלו טירפתה תרושל תחתמ ,ךלש ךסמה 2

 תרירבכ .תינכותה לש תויקיתה ץע תא הגיצמ - הנוילעה תינמיה תינולחה =

 ,(סטוטסא) אצוי ראוד ,(1םטסא) סנכנ ראוד תויקיתה תא אצמת ,לדחמ

 ,(2616106 1:6פ) וקחמנש םיטירפ ,(56מ+ [\(6558805) וחלשנש םיטירפ

 .(צ6ש/) ןויד תוצובקו (ן21898) תוטויט

 תנקתומ התייה אל וב בשחמ לע ררולפסקא טנרטניא תא תנקתה םא
 םירויאב גצומכ ,תירבעב ויהי תויקיתה תומש - תינכותה לש הנשי הסרג שח

 .הז רפסב

 היקיתב תועדוהה תמישר תא הגיצמ - הנוילעה תילאמשה תינולחה *
 ךותמ תרחבנה היקיתה ןכות תא הגיצמה תללגנ טסקט תבית .תמיוסמה
 .תוגצומ תינרותה היקיתב תועדוהה לכשכ ,תינכותב ורדגוהש ראודה תויקית

 תינולחב ורחבנש תועדוהה תא הגיצמ הנותחתה תילאמשה תינולחה <

 ףוג גצומ ומצע ןולחבו ,אשונהו חלושה םש םיגצומ תרתוכב .הנוילעה

 .הלילג ילגרס תרזעב הב ןייעל ןתינו ,העדוהה

 סקנפב םירדגומה םינעמנה תא הגיצמ הנותחתה תינמיה תינולחה *

 .רשק ישנא תרתוכה תחת ,ךלש תובותכה
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 תונושה תוינולחב ףדפדלו תינמיה תינולחה ךותמ היקית רוחבל לוכי התא 3

 .תכרעמב הרומשה ראוד תעדוה לכב ןייעל ךכו ,הלילגה יספ תרזעב

 ובו הנוש ךסמ גצוי (0ט(!ס0% אקת658 היקיתב ,תינמיה תינולחב ,רחוב התא םא

 :אבה רויאב גצומל המודב ,םינוש םיתוריש תלעפהל םישמשמה םירושיקו םילמס

 תווע העדומ סילב הגוצת הכיוע בוש |

 5 ב |
 * לנטוש 7 ואוזרוצ \
 ו
2 
 תויחוטח תויקית כ =

 סנכו רוז תגית ₪
 אצוי ראוד הניח ל
 . . רחלסנס םיטיופ ₪

 רש הדואה חעצונמ הליחח .םנכנר רוצה תגיתג יורקר אלט רצוז תועדוה +
 ויזה חצוב /ג תועדוהה תורפוכ 0 וו] פוטויט ₪

 ןוגכ עדס הליכמ תרפסה .זנלג [1] !הטסא () .השזח ראו תיגר רוז
 ו יש וש אצוי (וינוא

 החלשנ איה וגש ךירוותהו טפו טורקו 7
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 .וח תא ליכמה ,השדוהה ףאג
 התא ראב קר דרום ,העדוהה
 .האירקל חיפיצפס העזוה רחה
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 תוגוחכה 07% תחיתפ 1

 ישנו טופיח 1

 .סכ]ה רפוזה תביתז תוריישי רוגע ,0סססא 635 תלעפה תעג [2 5 29

 1 פיט שו ו רנ ד

 קולטואא תא לחתאמ התאש םעפ לכב גצוי הז ךסמש הצור התא םא /

 תלעפה תעב הביתה ןמ רושיאה ןמיס תא רסהו הטמ לולג ,סופסקא

 .סנכנה ראודה תביתל תורישי רובע ,(02₪0100% 5

 םינימזה םילכה .רבכע תציחלב םיאתמה ילכל ךתוא וריבעיש םירושיק ללוכ ךסמה

 גיצהל ץילממ יניא תאז םע .ןאכ םריבסהל רתוימו ךסמה לע םירבסומ הז ךסמ ךרד

 לכ .הליעומ הדובע לכ עוציב םשל תפסונ הלועפב ךתוא בייחמ אוה ןכש הז ךסמ

 ץילממ ינאו ,92 דומעבש רויאב גצומ אוהש יפכ ליגרה ךסמה ןמ םינימז םילכה

 .וז הרוצב תינכותה תא לחתאל

 סרפסקא קולטואא לש םילכה לגרס
 םילכה לגרס תא ראודה תינכות הגיצמ ,םיטירפתה תרושל תחתמו תוינולחל לעמ

 תועצמאב עצבל ךל םירשפאמה ,םינצחל לש הרושמ בכרומ םילכה לגרס .הלש

 .ינורטקלאה ראודב תוצופנ רתויה תויוליעפה ןמ המכ רבכע תציחל

 .םתלועפ תאו ,לאמשל ןימימ ,הז לגרסבש םינצחלה תא תראתמ ןלהלש הלבטה

 םילכ .הילע לקהלו ךתדובע תא שיחהל ידכ ,הז לגרסמ םינצחלב שמתשהל לוכי התא

 .ךלש ינורטקלאה ראודב לופיטל ךתוא ושמשיש תוירקיעה תודוקפה תא םיגציימ ולא
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 ל ה

1 

 7 0 ו

 הטמ ץחה לע הציחל .השדח העדוה רוצ ראוד רוצ [ 6

 לש תוינבת טירפת תחתופ ,ןצחלה דילש (אסש 1881
 .(תילגנאב) שארמ תונכומ תועדוה

 .תנמוסמה העדוהה בתוכל הבושת רגש בשה

 (1גסק]ע +0 50מ06ז) 2

 חלושל הדיחא הבושת בשה ,םלוכל הנע םלוכל בשה

 .תנמוסמה העדוהה לש םינעמנה לכלו (ת6פוע וס 41) | טנא

 העדוהה תא ,רחא בתוכמל ,האלה רבעה (10ת/816) רבעה

 .תינולחב תנמוסמהו תלביקש ב

 האלעה םשל ראודה תרש םע רשק רצוי לבק/חלש [- ₪
 | לבק/חלש

 הטמ ץחה לע הציחל .ראוד לש הדרוה וא/ו = (56מ6 8מ6 %/000196)

 םאה ,חולשמ תויורשפא לש טירפת תחתופ

 .ןיתמהל וא דימ רגשל

 תרחתבנה העדוהה תא הספדהל חלוש (זומ) ספדה

 .הנוילעה תילאמשה תינולחב ל

 .תונמוסמה תועדוהה וא העדוהה תא קחומ (261646) קחמ
 קחח

 םיבתוכמ לש תובותכ רומשל ךל רשפאמ תובותכ סקנפ

 .םמע בתכתהל הברמ התאש (/4001055 3008) ל

 תויקיתב יהשלכ העדוה שפחל ךל רשפאמ (569810מ) שפח יב
 הציחל .שופיחל חיש-וד תבית חתופ .ךלש שפח

 .תולועפ טירפת תחתופ הטמ ץחה לע

 םילכה לגרס לש תישיא המאתה

 ,המגודל) ךל םיישומיש םניאש םינצחל לגרסה ןמ ריסהל ,הבר תולקב ,לוכי התא

 ףיסוהלו ,(לגרסבש קחמ ןצחלל דאמ ליעי ףילחת תויהל לוכי תדלקמבש 06] שקמה

 .רתוי קקדזת םהל םירחא םילכ

 טירפתב .לגרסב והשלכ םוקמב תינמי רבכע תציחל ץחל ,לגרסה תא םיאתהל ידכ

 תישיא המאתה חיש-ודה תבית ,(02ט50ס0תג120) תישיא המאתה הדוקפב רחב ,רוציקה

 :רויאב גצומל המודב חתפית םילכ לגרס לש



 םילכ לגרס ינצחל-

 2% קחמ
 דירפמ

59 5 
 , ףסוה > ₪ לבק/חלש

 4% רשק ישנא מ |
 5 לא קתעה

 8 דודיק
 5 תויקית תמישר

 דר תורתוכ

 = טסקט תויוות גצה | | תויורשכא
 :טסקט

 ו
 2 םינטק םילחס| יו ה

 הפסוהל םינתינו םינימזה ולאו תינמיה תינולחב םיאצמנ לגרסב םימייקה םינצחלה

 רסה לע ץוחללו תינמיה תינולחב ןצחל לכ רוחבל לכות .תילאמשה תינולחב םייוצמ

 ץוחללו תילאמשה תינולחב ןצחל לכ רוחבל לכות ,ןכ ומכ .וריסהל ידכ ,(26%000)

 .לגרסל ופיסוהל ידכ ,(406) ףסוה לע

 ןצחל לכ לע רתוי דומלל תנמ לע ,תינכותה לש תנווקמה הרזעב רזעיהל לוכי התא

 .םילכה לגרסמ

 ךלש ראודה ןובשח תרדגה
 ךילע ,ךלש תורישה קפס לש ראודה תרש םע רשק רוציל עדת תינכותהש תנמ לע

 םעפב סרפסקא קולטואא תא לחתאמ התאשכ .תינכותל תרשה יטרפ תא רידגהל

 תורישה קפס לצא ךלש ןובשחה יטרפ תא רידגהל ךממ תשקבמ תינכותה ,הנושארה

 .(1תו6ו6( 6-0תת60010ם 0/12916) טנרטניאל תורשקתהה ףשא לעפומ ,ךכ םשל .ךלש

 קפס ףילחמ התא םא לשמל ,רתוי רחואמ דעומב ףשאה תא ליעפהל הצרת םא

 :ןלהלדכ לעפ ,תוריש

 2 דעצמ דובעל לחתה ,(תינכותב ןושאר שומיש) ומצעמ חתפנ ףשאה םא

 .ןושארה דעצה לע גלדו

 תא חותפל ידכ .(4600טח6) תונובשח הדוקפב רחב (10015) םילכ טירפתב 1

 ףסוה ןצחלה לע ץחל .(1ת6חוסו /\ס00טת(5) טנרטניא תונובשח חיש-ודה תבית

 .שדח רוביח רידגהל ידכ (א/81]) ראוד הדוקפב רחב חתפייש טירפתה ןמו (400)

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפנ ףשאה 2



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ

 טנרטניאל תורשקתהה ףשא

 ךגש

 .תאצויה העדרהה לש ספוטה הדשב עיפוי ךמש ,ינורטקלא ראוד חלוש חתא רשאכ
 .עיפויש הצדתש יפכ ךמש תא דלקח

 5 חוחוסה 6 :תגוצת םש

 ינוחלא ינולפ :חמגודל

 ןצחלה לע ץחלו ךרוצה הרקמב ןקת ,(תילגנאב יוצר) ןוכנ תיואמ ךמש יכ אדו
 :אבה רויאב גצומל המודב ,ףשאה לש ינשה ןולחה חתפנ .אבה

 טנרטניאל תורשקתהה ףשא

 טנרטניאב ינווטקלא ראוד תבותכ

 .ךילא ינורטקלא ראוד תועדוה

 [ < תותח 652038 :ינורטקלא ראוד תבותכ

 50 600669001050/(.ססחו :חמ גודל

 | לוג | [ 6 ] תועי |

 ךלש תורישה קפס םע המאותש יפכ ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא דלקה

 .אבה ןצחלה לע ץחלו

 ,תורישה קפסמ תלביקש יפכ ,ךלש ראודה תרש םש תא רדגה ,גצומ אבה ןולחה

 גצומל המודב האריי ךסמה .סנכנה ראודה תביתב ןהו אצויה ראודה תביתב ןה

 :אבה רויאב
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 טנרטניאל תודשקתהה ףשא

 ינורטקלא דאוד יתדש תומש

 . 03 ןם | תרש אוח ילש סנכנה ראודה תרש

 :[וזדק ןא קסק3, ואמק) טנכנ ראוד תרש

 [תכמתהאהא, 7000-

 ךלש אצויה ראודה תרבעה םשל שחשמה תרופה ארה 5%ד תרש

 :(5אוז ) אצוי רארד תרש

 סו( 288.00[

 | לוטיב םדוקה >

 שקבתמ התא ןאכ .ףשאה לש אבה ןולחה תא חותפל ידכ ,אבה ןצחלה לע ץחל 5

 ךלש שמתשמה םש תא דילקהל ךילע .תרשל הסינכל שורדה עדימה תא קפסל

 ןיינועמ התא םא .המסיסה תא סינכהלו ,(ןוכנ וניא םשה םא) קפסה לצא

 תמיא לכ שדחמ הדילקהל ךרטצת אלש ידכ ךלש המסיסה תא רוכזת תינכותהש

 המודב האריי ךסמה .המסיס רוכז ןומיסה תבית תא ןמס ,תרשל רשקתמ התאש

 :אבה רויאב גצומל

 טנרטניאל תודשקתהה ףשא

 !חוסזחפו 43 -? הטינכ

 :ןובשח םש

 :חחסומ

 המסיס רובז >

 תחטבראמ חמסיס תדמיאב שמתשהל דממ שררד ךלש טנרטניאח יתוריש קפמ םא
 תועצתאב רבחתה' ןרתיסח תבית תא רחב ,ךלש רארדה ןובשחל תשגל ידכ (50]
 .'(50) תחטבואמ המסיט תוחיא

 (503) תחטבדאמ חמסיס תומיא תופצאב סנביה [-

 | לושנ | | <אבה ]| בדותה>

 .אבה ןצחלה לע ץחל םיטרפה תמלשה רחאל
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 | םישנא יכ ןיינועמ ךניא םאו ,בשחמל השיג לעב דיחיה םדאה ךניא םא

 לכ .הקיר המסיסה תבית תא ריאשהל דפקה ,ךלש ראודב וטטחי םירז

 תביתב המסיסה תא שדחמ דילקהל שקבתת ,תרשל רשקתתש םעפ

 ראודה תוידוסב אוה חוורה ךא תמיוסמ הדרט וז םנמא .גצותש חיש-וד

 | .ךלש ראודה ןובשחל םירז לש השיג תעינמבו ךלש

 פיט

 ידכ םויס ןצחלה לע ץחל .הרדגהה תא תמייס יכ ךל עידומו גצומ ןורחאה ךסמה 6

 .השדחה הרדגהה תא רוציל

 הב ,(1ת6חה66 /\000טת5) טנרטניא תונובשח חיש-ודה תביתל רזחומ התא תעכ 7

 :אבה רויאב גצומל המודב ,םירדגומה תונובשחה לכ םימושר

 טנוטניא תונוגשה

 רח

 םינייפאמ

 עבק ןצחלה לע ץחלו תרדגהש ןובשחב רחב ,תונובשח המכ םיעיפומ םא 8

 וילא ןובשחה תויהל ךפוה רחבנה ןובשחה .(56% 88 26/9010 לדחמ תרירבכ

 .לדחמ תרירבכ ,הלוחתא םע תינכותה תשגינ

 התא ךכו ,תונובשח המכ רידגהל לוכי התא ,תוריש יקפס המכ םע רושק התא םא

 םעפ לכ רשקתהל ךרטצתש ילבמ תונובשח רפסמב ראוד תלביק םאה קודבל לוכי

 .תונובשחה לכ תא קודבת איה ,ראוד דירוהל תינכותל הרותש םעפ לכב .שדחמ

 .לדחמ תרירבכ רדגוהש ןובשחה ךרד דימת חלשיי אצוי ראוד

 םישמתשמ יוביר

 םג תרשפאמ ,ינורטקלא ראודב לופיטל םכחותמ ילככ ,סופסקא קולטואא תינכות

 השיג הנשי דחא לכלשכ דובעל םילוכי םישמתשמ רפסמ הב הדובע תביבס רידגהל

 יכ רוכזל ךילע ,תאז םע .תחא תינכותו דחא בשחמ לע עצבתמ לכהו ,אוה ונובשחל

 לכ תא רידגהל שי םישמתשמ יוביר לש בצמב תונובשח רידגהל לכותש ינפל

 תא ליעפהלו הרקבה חולבש (125015) םישמתשמ היצפואה תועצמאב םישמתשמה

 תכרעמל סנכנה שמתשמ לכ .לעפומה ףשאה ידי לע ,םישמתשמה יוביר תייצפוא

 תויקית לבקמו ומצע לשמ תובותכ תומישר רצוי ,ותמסיסו ומש תחת הלעפהה

 .סרפסקא קולטואא תינכותב שמתשמ אוה רשאכ ,ולשמ ראוד
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 תויוהז תרדגה

 ךא טנרטניא ןובשח ותואב שמתשהל םישמתשמ רפסמל רשפאל ידכ תרחא ךרד

 תרדגה ידי לע איה שמתשמ לכ לש ראודה תוביתו תובותכה יסקנפ ןיב דירפהל

 :םיאבה םידעצה תא עצב השדח תוהז רידגהל ידכ .שמתשמ לכל תדרפנ תוהז

 ן/[88מ486) תויוהז לוהינ הדוקפב רחבו (1600063) תויוהז לע עבצה ץבוק טירפתב 1

 :אבה רויאב גצומל המודב תויוהז לוהינ חיש-ודה תבית תחתפנ 5

 > | ?ןווווע תויוהז לוהינ

 תונשל ידכ .חשדה לע ץחל ,תשדח תוהו ףיטוהל ידכ
 קוחפל ידכ .םינייפאמ לע ץחל ןכמ רחאלו חב רחב ,תוהז ה

 רסטה לע ץחל ןכמ רחאלו חב רחב ,תרהז

 :תויוחז

 | השדת

 | ה

 | סינייפאמ

 תינכות תלעפח תעב רז תוהזב שחתשה [?

 2 תישאר תוהז

 חשקב גיצחל תורשפא ןיא תינכותל רופאכ וז תוחזנ שחתשה
 תוחז תריחבל

 5 תישאר תוהו]

 תישאר תוהז םשב תחא תוהז קר תגצומ תינכותב תויוהז ורדגוה םרט םא

 שמתשמש ימ לכ עגרכ תגציימ וז תיללכ תוהז .הלעמלש רויאב גצומל המודב

 .ינורטקלא ראוד לש הלבקו חולשמל סרפסקא קולטואאב

 תגצומה השדח תוהז חיש-ודה תבית תא חותפל ידכ השדח ןצחלה לע ץחל 2
 :אבה רויאל המודב

 השדה תוהז

 ----7--- תוחז םש

 :ךמש תא דלקח

 החטבא תמר תקפסמ חתטיט .וז תוהז רובע המסיס שורדל ךתורשפאב
 םינותנח תא תוארל ולכוי םירחא סישמתשמש ןכתיי ,םלדא .תינוניב
 .הרזע לע ץחל .חחטבא תרדדא עדי תלבקל .ךלש

 | הוסרו רגר המסיס שורד [-

 .השדחה תוהזה רובע יוניכה וא םשה תא דלקה 3

 .המסיס תנזה חיש-ודה תבית תחתפנ .המסיס שורד ןומיסה תבית תא ןמס 4



 טנרטניאל בהזה ןירדמ שט

 .רושיא לע ץחלו תרחבש המסיסה תא םיימעפ דלקה

 ףילחהל ןיינועמ התא םא לאשנו תויוהז לוהינ חיש-ודה תביתל רזחומ התא
 .ךנוצר יפ לע בשה .השדחה תוהזל

 ןומיסה תבית תא ןמסו תינכותה תלעפהב לדחמה תרירב הייהתש תוהז רחב
 86 1םו8 106ת00/ ואגסמ 50911108 8) תינכותה תלעפה תעב וז תוהזב שמתשה
 .(קס ורב

 תוהז יטרפ יוניש

 תיטרדנטסה תוהזה תא תונשל ידכ לשמל ,תמייק תוהז לש םיטרפ תונשל ידכ
 :םיאבה םידעצה תא עצב ,המסיסו םש תלעב תוהזל

 תויוהז לוהינ הדוקפב רחבו (186ח00  תויוהז לע עבצה ץבוק טירפתב 1
 .תויוהז לוהינ חיש-ודה תבית תחתפנ .(/[80486 106ת111165)

 .תונשל הצור התאש תוהזה תא רחב

 תוהז ינייפאמ חיש-וד תבית תחתפנ .(/:0001165) םינייפאמ ןצחלה לע ץחל
 .םדוקה דומעבש רויאב תגצומה השדח תוהז חיש-ודה תביתל ההזה

 תא םייסל ידכ רושיא לע ץחלו ךכב ךנוצר םא המסיס עבק ,שדח םש דלקה
 .הלועפה

 לדחמ תרירב לש תוהז הרדגוה אלשכ בשחמל תסינכ

 תבית גצות תינכותה לוחתא לש הרקמ לכב ,לדחמ תרירב לש תוהז תעבק אל םא
 :תוהז רוחבל ךתוא ןמזתש תוהז תסינכ חיש-ודה

 ד תא לצנ הנטל תא תוהז ןיב רובעל ידכ
 :םיאבה םידעצה

1 
 4 תיחכונ תוהז ןיא ל

 ידכ .ןלהל ךלש תוהזה םש תא רחב 9
 לוהינ לע ץחל ,תוהז תונשל דא ףיסוחל
 .תויוהז

 - תיועאר תרהז|

 תווהז לע עבצה ץבוק טירפתב

 תפלחה הדוקפב רחבו (106ת110069)

 .תוהז

 התא הב הנושארה םעפה וז םא

 ףשא חתפנ ,וז תוהזב שמתשמ

 תא רידגהל ידכ טנרטניאל תורשקתהה

 רומאה יפ לע לעפ .ןובשחה יטרפ

 .ףשאה יבלש תא עצבל ידכ 95 דומעב

 תחתפנו תרגסנ סרפסקא קולטואא

 .היינשה תוהזה םע שדחמ

 ן התמימ

 | תויוחז לוהינ ן | תוהזמ האיבי

 | לש |[ השא ]



 םייק ןובשח לש תונוכתה תמאתה

 תרציש רחאל ,םייק ןובשח לש תונוכתה תא ןכדעל וא תונשל קקזנ התא םיתעל

 :ןלהלדכ לעפ ,ןכ תושעל תנמ לע .ללעל תרכהש ףשאה תועצמאב ,ותוא

 תא חותפל ידכ ,(4000ט219) תונובשח הדוקפב רחב (1001) םילכ טירפתב 1

 .טנרטניא תונובשח חיש-ודה תבית

 .(עזסקסו4ו68) םינייפאמ ןצחלה לע ץחלו תונשל ךנוצרבש ןובשחה תא רחב 2

 :אבה רויאל המודב האריתו גצות םינייפאמה תבית

 3חוותסח/ ינייפאמ <

 [סדקתמ |החטבא | תורשקתח | םיתרש | יללכ

 ו ו

 לא סחייתהל ךנוצרב ותועצחאב םשה תא דלקה

 לש ראוד תרש" דא "הדובע" :חמגודל הלא םיתרש 3

 יוס

 הודה ה הקרה תורה ד חה הרה ההרה ₪חתשמה וטרפ

 | 5 תות :סש

 ן :ןוגרא

 | < חוחוסח/ כוח( 6. ראוד תבותכ
 ינורטקלא

 [ :חבושתל תבותכ

 ראוד לש ןורכניס וא הלבק תעב חז ןובשח לולב ₪

 .ןובשחל תועגונה תורדגהה ןמ תחא לכ חיש-ודה תביתב תונשל לוכי התא ,תעב 3

 לכ תונשל לוכי התא דציכ הארו חיש-ודה תבית לש תויסיטרכה ןיב רובע

 .ךכ םשל ררולפסקא טנרטניאל םעפ לכ רוזחל ילב ,הרדגה

 לעופ התא םא ,ךייש התא וילא ןוגראה םש תא ןאכ ףיסוהל היהי בוט ןויער 4

 ונעי םינעמנה וילא ןעמ ןאכ ןייצל לכות ,ןכ ומכ .רחא ןוגרא לכב וא הרבחב

 אוה רדגומה יללכה ןעמה ,לשמל .ףשאב רדגוהש הזמ הנוש הז ןעמ םא ,הבושת

 ישיאה ןובשחל תורישי ורבעוי תובושת יכ ןיינועמ התא ךא ,ןוגראה לש ונעמ

 ןפואב ,ןייצת םהלש ראודה תינכות ,ךל ונעי ךלש םינעמנה רשאכ .ךלש

 .הבושתה חולשמל ןעמכ ןאכ ןייצתש ןעמה תא ,יטמוטוא

 לשמל םא ,ןובשחה יטרפ תא תונשל לוכי התא (507/0) םיתרש היסיטרכב 5

 .תורישב םירופיש בקע תרשה םש תא הנשמ ךלש קפסה

 \ הפיח תטיסרבינוא
 ./ הירפסה



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 תילמיטפוא הדובעל סרפסקא קולטואא תרדגה
 :תינכותה תורדגהמ תודחא תונשל ךילע ,שומיש לכ ינפל

 תויורשפא הדוקפה תא רחב ,סופסקא קולטואא לש (170019) םילכ טירפתב 1

 תורדגהמ התע תעל םלעתה) ראודה תרדגהל חיש-וד תבית חתפית .((02011005)

 גצומל המודב הארית חיש-ודה תבית .(רחא קרפב ןודנ ןהב - ןוידה תוצובק

 .הנושארה היסיטרכה תא גיצמה ,אבה רויאב

 קולטואא .הלא תולועפ עצבל ידכ טנרטניאל רבוחמ תויהל בייח ךניא

 לע תונעל וא ראוד רוציל ,תינכותה תא רידגהל ךל תרשפאמ סרפסקא

 .(ווקמ אל בצמב ,רמולכ) טנרטניאל רבוחמ תויהל ילב ,סנכנ ראוד

 ךניא דוע לכ ,טלקנ ונניא שדח ראודו תוחלשנ ןניא ךיתועדוה ,םלוא

 .תינכותה תא ליעפמו טנרטניאל רבחתמ

 תויוושפא ₪

 | | הקוזחות | | תודשקתה | | החטבא | | | תויאתקודב
 | תוסיתת | רוביח | התילש | םיוושיא | חאירק |  וללכ

 = רללכ

 תושדח ןויד תוצובק שי םא יל חווד <

 רארקנ אלש תועדרה םע תויקית חיטמוטוא גצה <

 1458 או66ח86ו לא יטמוטדא ןפואב רבחתה ₪

 ל

 תושדח תועדוה תועיגמ רשאכ לילצ עחשח [< ןח

 תלעפהה חעב תועדוח לבקו חלש <

 תוסד = 15. לכ תושדח תועדוה ולבקתח סא קודב <

 :עגרכ רשוקת רניא ילש בשחמה םא

 - ןווקמ אל בצמב דבוע ינניא רב ןמזב קר רבחתה|

 ו רה רד רה 777 תועדוה תולשמל לדחמ תרירב תויגכות
 ד ו רארדב לדחחה תרידב לפטמ אוח חז םושיי |[
 ב

 -רבל

 תוצובקל לדחמה תרירב לפטח אדח הז םושיי

 [ ו ו

 ףסוה) החילש היסיטרכב תישילשה היצפואה תא ןמסת יכ ץילממ ינא /

 התאש ימ לכ ךכ ,(םהל בישמ ינאש םישנא תובותכה סקנפל תיטמוטוא פיט

 םא .ךלש תובותכה סקנפל יטמוטוא ןפואב ףסוותי ,ולש העדוהל הנוע

 | ןויער הז היהי ,ללכב .התוא לטבל דימת לכות ,סקנפב תבותכל קוקז ךניא

 ןניש תובותכ הנממ תוקנלו תובותכה סקנפ לע םעפ ידמ רובעל בוט

 .רתוי תויטנבלר



 <> סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ

 הילע ןמז המכ לכ תינכותל רידגמ התא ,יללכ היסיטרכב תיעיבשה היצפואב 2

 רשאכ קר תישענ וז הלועפ) ךרובע שדח ראוד עיגה םאה תרשה לצא קודבל

 סרפסקא קולטואא םא ,רבוחמ התא רשאכ תישענ הקידבה .(קפסל רבוחמ התא
 .עקרב תלעופ איה םא םג ,תלחתואמ

 ,המיתחו ישיא םיבתכמ ריינ ,תוינבתב שומישבו תורדגהב רתוי בחרנ ןויד <3כ

 .138 דומעמ לחה 8 קרפב אצמת שחש

 תועדוהש ךכ ,הקוזחת היסיטרכב הנושארה היצפואה תא ןמסת יכ ץלמומ 3

 תויצפואה בור .לבזב ךלש קסידה תא וסימעיו ןמז ךרואל ורמשיי אל תוקוחמ

 .תעל תעמ ןתוא תונשל לכות .רבסה תונועט ןניאו ןמצע דעב תורבדמ תורחאה

 811 56ח6:מ8ַ) ראוד תחילש תינבת רוזאב .(50ת6) החילש היסיטרכב רחב 4

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ראודה חולשמ תרוצ תא רידגהל ךילע ,(סחמ

 ראוד תחילש תינבת

 | .ליגר טססט תובדגה | ...[וזאו! תררדגה םזאו ₪ --

 ליגוטטקש ר

 קטר הקרה ה ההרה הלה ה-7 | ]ויד תוצובקל חחילש תינבת

 | .קיגר טסקט תורדגח | ..הזאו תורדגה הזו כ 1
 ליגוטסקט ₪

 | לחה | לוטיב

 חולשל ךל רשפאיש רבד ,(רויאב ומכ) הנושארה תורשפאה תא ןמסת יכ ץילממ ינא 5

 קר .טנרטניא ףד ומכ שממ ,םייפרג םיטנמלא תוללוכהו תוריואמ ,תוכורע תועדוה

 זתאזא תוכרעמ םע םידבועה םינעמנל ינורטקלא ראוד חולשל הברמ התא םא

 שמח ינפלמ - הירוטסיה-הרפהמ והשמ) דבלב םיילאוטסקט ראוד ילכ וא ,תונשוימ

 תורדגהה רתי תא הנשת לא .(:]גות 16א1) ליגר טסקט היצפואב רחב ,(...םינש שש

 העדוה לש לדחמה תרירב תא תעבוק ןאכ ךתרדגה ,הרקמ לכב .וז היסיטרכב

 ךלש הבושת תועדוה .תינבתה תא תונשל תיפיצפס העדוהב לכות דימת .השדח

 .הילע בישמ התאש העדוהה ומכ תינבת התואב תיטמוטוא הנחתפת

 תונודנה ןויד תוצובקל תוסחייתמ ןקלח) תורדגהה רתיב ןויעל ןמז תצק שדקה 6

 הדובעה תביבס תא ךמצעל רוצילו תונויסינ ךורעל לכות דימת .(ךשמהב

 .(06) רושיא ןצחלה לע ץחל ,תורדגהה תא םייסתשכ .ךמעטל תילאידיאה

 .תינכותה לש שדחמ לוחתאב ךרוצ ןיא ,ןפקותל דימ תוסנכנ תורדגהה

 רחב ,(ןלש העדוה לכ ףוסב עיפותש) המיתחב שמתשהל הצור התא םא 7

 .(518080ג105) תומיתח היסיטרכב



 טנרטניאל בהזה ךיודמ <>

 לש טסקט ץבוק ךמצעל רוצ .ראוד תמיתח היצפואב רחב תומיתח הביתב

 וא ,(116) ץבוק הדשב (אלמה לולסמה ללוכ) ץבוקה םש תא דלקהו המיתח

 לוכי התא ,ןיפוליחל .םייק ץבוק רוחבל ידכ ,(םז05ס) ןויע ןצחלה לע ץחל

 ,חיש-ודה תבית לש הלודגה טסקטה תביתב (בוציע אלל) המיתח דילקהל

 :אבה רויאב גצומל המודב

08 
 | | הקוזתת || | תוושקתה |[ | החטבא | | | תויא תקידב

 תומיתח = רוביח | החילש [ םירושיא | האיוק |  יללכ

 הרה -- -- המיתח תורדגה

 תואצויה תועדוהה לכל תומיתח ףסוה <

 תורבעומ תועדוהלו תובושתל תוחיתח ףיטות לא <

 == תוחיתח
 לרחה תוירב תמיתח רארד תמיתח
 ןריד תוצובק תמיתח
 רשנ
 ילגנארשנ

 המיתח תכירע

 |לדחה תרירבכ עבק .דובכ ישגרב טסקט ₪ ₪

 ..םדקתמ להנמ .רגרבנדיורפ ןועחש
 ת"עב םיבשחמ ר.ש .

|] 

 ראוד חולשמ ךרוצל תחא המיתח רידגהל ךל תרשפאמ סרפסקא קולטואא

 ןויד תוצובקל םירמאמל תרחא המיתחו (תיקסע תבותכתל המיתח לשמל)
 רפסמ שי רשאכ .143 דומעב 8 קרפב האר ,המיתח תרדגהל .(רתוי יבבוש והשמ)

 .ליעלד רויאב גצומל המודב תומיתחה תמישרב תועיפומ ןלוכ ,תומיתח

 ינורטקלאה ראודב לפטל תרדגומ תינכותה תעכ .(0%) רושיא ןצחלה לע ץחל 8

 .ךלש

 ךיכרצל תינכותה ךסמ תמאתה
 םיאתיש ידכ תינכותה ךסמ לש והארמ תא םיאתהל ךל תרשפאמ סרפסקא קולטואא

 עצבל דמלת תעכ ,םילכה לגרס תא תונשל דציכ רבכ תיאר .ישיאה ךמעטלו ךיכרצל

 תגצומ .(1.3ע00) הסירפ הדוקפב רחב (ג6ש) הגוצת טירפתהמ .תופסונ תומאתה

 :אבה רויאל המודב חיש-וד תבית
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 ןולח תסירפ ינייפאמ [₪

 | הטיפ

 0 ל תוסיִסַב

 םוגווססא םאקו695 -8 םיקלח ריתטחל רא גיצהל ךתורשפאב
 םיביכרה תא תא ןחס .ךיכרוצל רתויב םיאתמה ןפואב
 .םתוא גיצהל ידכ ןלהלש

 תוגוצת לגרט [ - סטוט(לגופ[ -  קשקישןש

 בצמ תרוש <  תויקיתה תרנש [

 םילכ לגרס [< תויקיתה תמישב [ל

 | ..םילכה לגרט לש תישיא המאתה

 וטו ו הטל ההורה הידד ה  הפידקמ הגוצת תונולח
 העדוה גיצהל ידכ המידקתה הגוצתח תינולחב שמתשה |?

 .דרפנ ןולח חותפל ילבמ תוריהמב

 המידקמ הגוצת תינולח גצה <

 תועדוהה דצל תועדוהל תחתמ ₪

 המידקמ הגוצת תינולח תרתוכ גצה <

 :בוציעה תויורשפאמ המכ טרפנ .םירוזא ינשל תקלוחמ הביתה

 קולטואא לגרס לש ןומיסה תבית לע ץחל ,(28510) תיסיסב - ןוילעה רוזאב %

 קולטואא ךסמ לש ינמיה ודצב .(08) רושיא לע ןכמ רחאלו (0טו!ס0א 8ז)

 :אבה רויאב גצומל המודב קולטואא לגרס גצומ סרפסקא

 .0ווסס% 59163: . 9)כ) ראוד עכיע שג

 חונע הפדוש טילב הגוצ[ הַכיוַע ש

 3 % 3) 9 יס ב
 לבפ/חלש פחמ טפדה רגעה | פלוכלגטה נשה ראוד רוצ

 ד ]
 5אצח 0906 6 שס 16 106: 0

 .0 למ 0 נניכה !0% כמ ו סוג ה )צו 70058 00 8 6 טנכנראוו תגית ₪
 תגד 5] 83% סז 51: 06 טס ו אצוי דאוו תגית ל
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 טנרוטניאל בהזה ןירודמ <>

 וא תויקיתה ןמ תחא לכל ,רבכע תציחלב ,תשגל לוכי התא קולטואא לגרס ךרד

 קולטואא תנכותב דובעל לגרתהש ימ לכ .למסכ םיניוצמה םיתורישה דחא

 לכ ירהש) הבר תלעות וב ןיא יכ םא ,ילכה תא ןאכ תולגל חמשי יאדווב

 .זבזובמה ךסמה חטש לע לבחו (תויקיתה תינולחב םג תוטרופמ תויקיתה

 תרוש תגצומ ,(ת01667 08ז) תויקיתה תרוש ןומיסה תבית תא ןמסמ התא םא %

 היקיתה יהמ תולקב תוהזל לוכי התאש ךכ ,תינרותה היקיתה שארב תרתוכ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,החותפה

 חנטק הלאש :ןיינעב :ןיינעב רנצא באי יזספצ גצחו (=) טוססא 9655 לש
 שדח תולקת -םישדח םירפס ןיינעב :ןיינעב :תש סע 808008 6 : תויחוקח תויקית (

 ראוזה תרשב היעב 20081 סשה :ח6חו61ו | - | טנכנראוד הניח
 1560%ו 010 !סז עסט 5060181969ת067.064.4 י אצוי ראוז תגית אל

 הנטק חלאש רנבא באדי יספש הצחו ₪ 25 - רחלשנש םיטירפ
 5ררולפסקא רוטילקת רנבא בארי י/ספש הצחו (=) <  רקחחנש םיטירפ ₪
 - \ש טחנת 0066 04 5606 655806 0 285% 4 05 183 066 5טפנע:\6ח 4 4 תוטויט ₪

 ,\ 1 5 סערה( 123 ןר) 5 ₪3 265 505( 85% 0 לר 1 91 רב 50 = 1 - * ן- טפוסורקימ ₪7 \/םוחותה: סטטוס חס4 5600 655806 (01 235( 4 וס 184 069% 50גס5ע5ו6 6

 ,(0ט5ז011126 100108:) םילכה לגרס לש תישיא המאתה ןצחלה לע ץחלת םא %

 .33 דומעב ראותמכ ,םילכה לגרס תא תישיא םיאתהל לכות

 תא לטבל ךל רשפאמ (ש16שו6וא 2986) המידקמ הגוצת תינולח - ןותחתה רוזאה %

 תועדוה רתוי הארת ךכ .המידקמ הגוצתב תינרותה העדוהה תא הגיצמה תינולחה

 החתופל ידכ העדוה לכ לע הלופכ הציחל ץוחלל ץלאת ךא ,תועדוהה תמישרב

 .תינולחה תרתוכ גצות םאהו תינולחה גצות ןכיה עובקל םג לכות .האירקל

 תובותכ סקנפ
 םינעמנ םנשי יכ הלגת ,ינורטקלאה ראודה תא לצנל ליחתתש רחאל רצק ןמז

 םנעמו םהיתומש תא םושרל לוכי התא .תועיבקב ראוד חלוש התא םהילא

 ינא ךא ,םיישיאה ןופלטה ירפסמ םושירל ךתוא שמשמה ןטקה סקנפב ינורטקלאה

 .רתוי הברה ליעי ילכ ךל עיצמ

 ראודה לועייל בשחוממ תובותכ סקנפב שמתשהל ךל תרשפאמ סרפסקא קולטואא

 ינעמ תא ןסחאל לוכי התא םהב ,םיבשחוממ תובותכ יסקנפ לוהינלו ךלש ינורטקלאה

 םוחב ץילממ ינא .ךרוצה תעב תבותכה תא תינכותה ףולשת םהמו ,ךלש םיבתוכמה

 הביתכמ םיעבונ ,ינורטקלא ראוד לש חולשמב תולקתה רקיע .הז ילכב שומישה לע

 תועמשמ ירסח תומש וא םיכורא םירפסמ םיללוכ םינעמה םיתעל .ןעמה לש היוגש

 ,(. ) םוקמב () וא (\) םוקמב (/) ןמיסה לש הלק האיגש .םהב תועטל לקש ,םיכוראו

 ךכ לע העדוה לבקתש דע ,טנרטניאה תשרב םיימוי דודני ךלש ראודהש ךכל םורגת

 ךא ,רתוי הריהמ ללכ ךרדב היהת העדוהה ,ץראב אוה ןעמנה םא .אצמנ אל ןעמנהש

 .םויב םימעפ רפסמ ךלש תרשל רשקתמ ךניא םא רקיעב ,דוביאל ךלי בר ןמז ןיידע



 < סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ

 דימת היהת ראודה תינכותל ןעמה תסנכה ,תובותכ סקנפב שמתשמ התא םא

 .תוכיבמ תולקת ךמצעמ ענמת התאו ,תקיודמ

 7 תינכות איה תובותכה סקנפש רחאמ .ןולחב תוגצומ תורדגומה תובותכה /
 לופיטל םילכה .חיש-וד תביתכ אלו ,הלשמ ןולחב תגצומ איה - תדרפנ פיט

 .םיטירפתה תרושבו םילכ לגרסב ,ליגרכ ,םיצבוקמ תובותכה סקנפב

 1 גצומכ ןולח חתפנ ,(/4007055 300%) תובותכ סקנפ ןצחלה לע ץחל %

 תובותכ :אבה רויאב

 תישאר תוהז - תובוחכ טקנ3 %

 הרוע םילנ חגוצת הכירע ץבוק

| ₪ % | 3 -38 
 . תלועפ / םדח םישנא שופיח קהה  םיעיפאת -- שדח |

 :המישרח ךותמ רחב וא םש דלקח סיפתושמ רשק ישנא ב

 > ןופלט ]וש
 5081/69 וח1סז חו! ?וותוסח. 5181

 055/69 ות(. 0] יעץ ס59ו69וחוז ה(
 עפ חח ט | 0ז0 50 סטו יוז. 6תזחטפ| =5]
 ..טחפטט5-םא0הטאוסס א 1 00או.ססחו 5]

 צ/9006ש6900% 00 | | 600009 0א 0 | 5
 660050 שס סח ם06ט0ו6 2
 ..םח5-טח5טס50ת 8090705.ח8 ..\ח50056008, 49056 =

 וו 90! 220 ססחו וחוק לח ססזה
 0 זו! סז חו 160. 0081 =

 עו פוסה | הווה
 69/005(/508.ס0 ו דפו, 6חםט| ₪3
 ןכיחוזם|(69016% ס0חו דפו, סוחו ₪1

 פטקססה(פוח וחוז.חפו | 5טקכסה(פ)ה וח(טז.חסו |
 פטקקס(ח916א.ס0.ו|
 (35ט!ח 6ת(906-ו05.סס ה
 5תוזשח6תה50!1.סס ו!
 פתוחוסח/69/0005.00.ו]

 תובותכה סקנפל םש תפסוה
 לע ,םיטרפה לכ לש הנוכנ הדלקה לע השדח המושר תסנכה תעשב דיפקהל ךילע

 .דיתעב תולקת עונמל תנמ

 ךמס לע ,יטמוטוא ןפואב השדח המושר םירידגמה םילכב שמתשה ,רשפאה תדימב

 הפסוה וא ,ראוד ךל חלשש םדא לש סקנפל הפסוה ומכ) ומצע ןעמנה לש םיטרפ

 ,רקיעבו ,הדלקה ךוסחת ךכ .(הילע בישמ התאש העדוה לכ ןעמנ לש תיטמוטוא

 .תויועטמ ענמית

 תא עצב ,תועדוה ךל חלש םרטש םדא יבגל השדח המושר רידגהל ךירצ התא םא

 :םיאבה םידעצה

 .םדוקה רויאבכ חותפ תובותכה סקנפ ןולח יכ אדו 1



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 רחב ,גצומש הנשמה טירפתב .(א6ש) שדח ןצחלה לע ץחל 2

 חיש-ודה תבית העיפומ .(א6וע 6001800 שדח רשק שיא הדוקפב

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תובותכ ינייפאמ תרדגהל

+ 

 | םיילטיגיד םיחזמ | אפוו6פותפ | רחא | ישיא [חדובע | תיב | מש

 .הז רשק שיא לש ינורטקלא ראוד תבותכו םש ןאכ ןזח 6

 .דבלב ליגר טסקט תועצמאב ינורטקלא ראוד חלש [-

 | לוטיב רושיא

 רתי .(אגתוס) םש היסיטרכבש ולא םה ראוד חולשמל םישורדה םיטרפה 3

 םניא ולאש ןוויכ .ךיבתוכמ לש םינותנ סיסב רוציל ךל תורשפאמ תויסיטרכה

 .ןאכ םהילא סחייתנ אל ,ינורטקלאה ראודל םיעגונ

 ,ינורטקלא ראודל םיעגונ םניא תורחאה תויסיטרכב םיטרפהש ףא לע <

 םינותנה תא אצייל ,ןכמ רחאלו וללה םיטרפה תא אלמל לוכי התא רך

 .קולטואאל

 יפכ םשה תא ןייצ (8]185) הגוצת הביתב .םאתהב ןעמנה םש תא אלמ 4

 והשמ ילוא ,רבודמ ימב ךל ריכזיש םש .תומשה תמישרב עיפויש הצור התאש

 הביתב .תאז ריכזי אל יול םייח םשה םא ,"טפוסורקיממ י'גני'גה םייח" ומכ

 השדח העדוהב רשאכ ,ךכ .תילגנאב יוצר ,יוניכ םושרל לכות (1צוסאתאחוס) יוניכ

 יוניכה תא יטמוטוא ןפואב ףילחת תינכותה ,ןעמה תביתב יוניכה תא דילקת

 לקו רצק היהיש ךירצ בוט יוניכ .ןעמנה לש ינורטקלאה ראודה תבותכב

 .י'גני'גה םייחל "601680" ומכ הדלקהל

 .רושיא ןצחלה לע ץחל 5

 רוגס הדוקפה תריחב ידי לע ,(466:058 300% ) תובותכ סקנפ ןולחה תא רוגס 6

 לש הריגסה ןצחל לע הציחל ידי לע וא ,(ת116) ץבוק טירפתה ךותמ ,((021050)

 .ןולחה



 <> סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ

 סרפסקא קולטואאל תורחא תוינכותמ םינותנ אובי

 סקנפ ,תמדוק הסרג לש תמייק הנקתה לע סרפסקא קולטואא תא ןיקתמ התא םא

 תינכותה ,רחא הרקמ לכב .השדחה הסרגל - הבסה רחאל - רבעומ ךלש תובותכה

 ראוד תוינכות לש תובותכה יסקנפמ םינותנה תא אבייל ךל רשפאמה ילכ תללוכ

 ראודב ,הרודואאב ,פייקסטנ לש ראודה יתורישב תשמתשה םויה דע םא .תורחא

 תובותכ ינותנ ךל שי םא וא ,תומדוק ררולפסקא טנרטניא תואסרג לש טנרטניא

 קולטואאל ולא םינותנ ריבעהל לוכי התא ,תרחא ראוד תינכות וא קולטואאב

 .סופסקא

 ץבוק טירפתב .תובותכה סקנפ ןולחמ תורישי אוביה תא עצבל לוכי התא | 7
 אובי ןיבל \/85 ץבוק אובי ןיב רחב הנשמה טירפתב .אבי הדוקפב רחב
 .ךשמהב טרופמכ אוה ךשמהה .רחא ץבוק
 ו

 :םיאבה םיבלשל םאתהב לעפ ,םינותנ אבייל ידכ

 הדוקפב רחב (:116) ץבוק טירפתב ,תמדוק הסרג לש ץבוק אבייל הצור התא םא 1

 ךנוצרב ונממש תובותכ סקנפ ץבוק רחב חיש-ודה תבית חתפית .(1תהקסה4) אובי

 ץבוקב רחב .אוביל דעוימה ץבוקה רומש וב םוקימה תא רוחבל ךילע .אבייל

 לש תובותכ סקנפ אבייל שקבמ התא םא ,חתפ לע ץחלו (\/9גט תמויס לעב)

 ,(0107 /4001658 300%) רחא תובותכ סקנפ הדוקפב רחב ,תרחא ראוד תינכות

 :אבה רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית גצות

 תובוחכ סקנפ אובייילכ

 טקנפ עדימ תא אבייל ךנוצרב םהמש תינכותה תא רא ץבוקה גוס תא רחב
 .אבי ןצחל לע ץחל ןכמ רחאלו ,תובותכה

 ה ---- --[000%8 010 0 |91 4001655 00% [\חזסט ה 0
 1 סו" - | הק 0518 !חו6ז0ח 36 [ סו(
 אווסזספס[| =אסתהה ה 2515008 4001655 800%
 אווסזספס(( |ח\סזחס\ ₪187 !סז //וחססוא5 3.1 4001655 0%
 46150806 4001655 800% (צ2 סו 3
 46/50 826 (:סחוחהוגחוס8וסז 4001655 800% 4
 (ז 6א( וש [םסתוחוה 56ק60(0813 \/ 5

 לע ץחלו תובותכה סקנפ תא אבייל ןיינועמ התא הנממש תינכותה תא רחב 2
 .(1תוטסח) אבי ןצחלה

 תא אבייתו תאציימה תינכותה תנקתה תא ךלש בשחמב רתאת תינכותה 3

 גצומל המודב אוביה לש חלצומ םויס לע העדוה גצות ,רצק ןמז רחאל .עדימה

 :אבה רויאב



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ +

 ןא] תובותכ סקנפ אוביי

 .תחלצהב םלועוה תובותכה טקנפ ארבוי \ 1 )

 בשחמב תנקתומה ראוד תינכות לכ יבגל ךילהתה לע רוזחל לוכי התא תעכ 4

 .סרפסקא קולטואאל ריבעהל הצור התאש םינותנ ךל שי הב רשאו ,ךלש

 .תואצותה תא ןחבו תובותכה סקנפ תא חתפ 5

 תובותכה סקנפ רופיש

 לכות ,םיבר םיבתוכמ ךל ןיא םא .תחא המישרב תועיפומ ךלש תובותכה לכ הכ דע

 רקיעב ,סקנפב תובר תובותכ ךל שי םא ,אסיג ךדיאמ .יוניש אלל בצמה תא ריאשהל

 ינתונ ,םיקפס ,תוחוקל :לשמל) ,םינוש הייסולכוא יגוסל תוסחייתמ ולא רשאכ

 תא ןגראל תנמ לע .תובותכה סקנפ תא ןגראל יוארה ןמ ,(םיישיא םינעמנו םיתוריש

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,סקנפה

 טירפתב .(זא6ש) שדח ןצחלה לע ץחל ,חותפ תובותכה סקנפ רשאכ 1

 שדח תבית תחתפנ .(אסש (כעסטק) השדח הצובק הדוקפב רחב ,חתפנש

 :אבה רויאב גצומל המודב השדח הצובק תרדגהל חיש-וד

 וה

 | חצובט יטרפ | חצובפ

 ,תצובקח תריצי רחאל .םירבח ףסוה ןכת רחאלו ךלש הצובקח רובע םש דלקה
 .תע לכב םירבח ריסחל וא ףיסוחל ךתורשפאב

 םירבחס :חצובקה םש

 שיא ףסוה ,ךלש תובותכה טקנפח וחשיפ רחב :םיכרד שולשב חצובקל ףיסוחל דתורשפאב
 םינופלטה סקנפל אל ךא הצובקל םדא ףטוה וא ךלש תובותכה סקנפלו חצובקל שדחה רשק
 .ךלש

 :תצובקח ירגח
 | טירבחרחב

 | שדח רשק שיא

 | רה

 טש

 | ה [ תנודטקלא ראוד |

1 

 .ב"'ויכו םידימלת ,תוחוקל לשמל ,הצובקל םש דלקה 2

 .השדחה הצובקל םינעמנ סינכהל לוכי התא תעכ

 | טלחרטפ שא | תבית תחתפנ .(א6ש 60מ140) שדח רשק שיא ןצחלה לע ץחל 3

 .תרכה רבכש חיש-וד תבית התוא ,השדח המושר תרדגהל חיש-ודה



 < סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ

 לע ץחל .תכרעמב תומייק רבכש תובותכ השדחה הצובקל סינכהל לוכי התא ,תעכ 4
 תיש-וד תבית תחתפנ .(56160( /6ת10619) םירבח רחב ןצחלה

 :אבה רויאב גצומל המודב ,םימייק םינעמ תריחבל

 הצובק ירבח תריחב

 :תחישרה ךותמ רחב וא םט רלקח

 .שפח ו

 = ו
 :םירבח ש תיטאר תוחז לש רשק ישנא

 [<-רחב .] .[= לא ראוד תבותכ 0
 ו

10050.0 
 . כח/(9:ח זה
 9 051 וסט סו
 ו
 בווז6והופז חו

 יחוו050.ס0חה אטב .ספוסורקיח =

 5169ה187.ח80)] יקי
 יעז 6פוח 1-7 ןנח .טארוח =

 כ6ז69וח1ז חו! ריפוא ,ןייטשבייל =]
 :כמז6וחוסז 061!
 ו 0

, 4 

 םינייפאם 0 טדח רשק שיא

 ו לוטיב | רושיא

 םיאתמה דחא לכב רוחבל לוכי התא .םימייקה םינעמנה לכ םיגצומ ןימי דצב 5

 הדומעל וריבעהל ידכ (56160) רחב ןצחלה לע ץוחללו השדחה הצובקל

 .השדחה הצובקל וקתעוהש םינעמה םיאצמנ הבש תילאמשה

 ראודה תבותכו םמש תדלקה ידי לע םישדח םירבח תינדי ףיסוהל לוכי התא 6

 לע ץחל ,הדלקהה רחאל .תומיאתמה טסקטה תוביתב םהלש ינורטקלאה

 .ןימז תויהל ךופהיש תנמ לע ףסוה ןצחלה

 תבית תריגסלו הלועפה רושיאל (08) רושיא ןצחלה לע ץחל ,הרבעהה רמגב 7

 .חיש-ודה

 ןצחלה לע ץחל .השדחה הצובקה ינייפאמ לש חיש-ודה תביתל רזחומ התא 8

 .הלועפה תא עצבל ידכ רושיא

 ,הפסונש השדחה הצובקה תא הארת ובו תובותכה סקנפ ןולחל רזתות ,תעכ 9

 :אבה רויאב גצומל המודב

 תישאר תוהו - תוגותכ סקנפ ₪:

 ספדה | םישנא שופיח | קחמ

 השדחה הצובקה

 ד ירווא ןאכ העיפומ
 ו

0 



 טנרוטניאל בהזה ןירדמ <<

 .(0100ז8 36 (2זסוק8) תוצובקו תויקית הדוקפב רחב (\/16ש) הגוצת טירפתב 0

 תמישר תגצומ תינמיה תינולחב .תוינולח יתשל קלחתמו הנתשמ ןולחה

 תמגוד .הרחבנש הצובקבש תומושרה תוגצומ תילאמשה תינולחבו תוצובקה

 :אבה רויאב גצומל המודב תגצומ ןולחה

 תישאר תוהז - תובותכ סקנפ %

 ו הוזע סילכ חגוצת חכיוע ץבוק

 5 5 % ב
  הלועפ < .םספדה | םישנא שופיח | קהת םיעיפאמ | שדה

 :המישרח ךותמ רחב רא םש דלקה סיפתושמ רשק ישנא

 > - ותרטקלאראוזתבות | 7 ךש | תישאותוהז לש רשק ישנא 5

 6106616 םלטמא רפוע ₪ ו
 טופופ ןם

 + 16050069701050/1 00 פוקס ןרק
 3080 650005.00 לט לואש ₪
 1 סוקופנ ןועחש =

 םיטירפ 0

 הצובקמ םינעמנ ריבעהל ,ךיכרצ יפל תושדח תוצובק ףיסוהל לוכי התא תעכ 1

 .תינויגה הקולח יפ לע תובותכה תא ךל ןגראלו הצובקל

 תובותכה סקנפ תקוזחת

 הלק הקוזחת םירשפאמה םיטירפת תרושו םילכ לגרס ללוכ תובותכה סקנפ ןולח

 תא ןגראל דציכו השדח המושר ףיסוהל דציכ רבכ תדמל .תובותכה סקנפ לש

 .תופסונה תויורשפאה ןהמ דמלת תעכ .סקנפה

 ןצחלה לע ץחל ,שדח ןעמ תפסוהל חיש-ודה תבית תא חותפל ידכ %

 .(א6ש (60ת1800) שדח רשק שיא הדוקפב רחב חתפנש טירפתבו שדח

 .תע התוא החותפה הצובקל ףסוותמ ןעמה

 ,תמייק המושר יטרפ ןוכדע םשל חיש-ודה תבית תא חותפל ידכ 4

 .(קזסק6זו65) םינייפאמ ןצחלה לע ץחלו סקנפב המושר רחב
3 : 

 2 ות0) םישנא שפח ןצחלה לע ץחל ,תמייק המושר שפחל ידכ +

 ה :אבה רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית תחתפנ .6

 םינייפאמ

 םישנא שופיח 5%

 = תובותכ טקנפ| | בשפה

 | טישנא

 | [ ש

 | 2 : א ראוד
 :רנורטקלא
 | | לכת | 1 [ יישב שש בש פו קייל 2% 20000008 :חבותכ

 ₪ - [ :ןופלט =

 :החא |

 עב שפח



 <> סרפסקא קולטואא םע ראודב שומיש :6 קרפ

 םש ןייצת םא .רחא עדימ לבקלו תוביתה ןמ תחאב םיטרפ ןייצל לוכי התא תעכ

 לכ תוגצומ .תכייש איה ימל הלגת - תבותכ ןייצת םא ;תבותכה תא אצמת -

 :אבה רויאב גצומל המודב ,שופיחה יאנת לע תונועה תומושרה

 (םיכרפ 2ואצמנ)-םישנא שופיח 4

 - תובותכ סקנפ :בשפח

 | םישנא
 | תעב שפח

 ן סש

 0 ראוד
 | ה
 | לכה הקנ א ,ּ =

 | רוגט

 לט יתרטקלאראודתבותכ | 7 ש |
 ד רהוז ₪

 | קתמ 2080650806. וו6 שפש ןב רהוו =

 - ספדה ןצחלה לע ץחל ,ךלש ישיאה םינופלטה רפס תא סיפדהל ידכ %

 טפדה :אבה רויאב גצומל המודב ,הספדה חיש-ודה תבית תחתפנ .(:זומ)

 ב

 77 ספד <

 | | םינייפאמ 4 [וק 065%16( 9200 5 'סש |

 | ןכומ ;לדחת תרירב תספדמ :בצמ |

 תק 055%ןפ( 9200 5 :גוס |

 |קזו: | :םוקימ

 :חרעה

 -- - הספדה ןדנגס 4 ןה  הטפדה חוט -

 ריכזת ₪ | | לכה ר
 רוקיב סיטרב 9 | |  רחבנעטק ₪

 5 םינופלט תפיש | | ן

 | שב

 ו טה םוקתוע
 :םיקתוע רפסח
 = רש

 ו

| 
| 
| 
 ו
 ו

0 
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 םאה ,תרחבש תומושרה תא קר וא לכה םאה ,סיפדהל דציכ רוחבל לוכי התא

 .ריכזתכ וא רוקיב יסיטרככ ,םינופלט רפסכ סיפדהל



 טנרטניאל בהזה ןירדמ +

 הציחלו סקנפב המושר תריחב ידי לע איה ,השדח העדוה ליחתהל תפסונ ךרד

 חלש הדוקפב רחב שרפינש טירפתב ,(400וס0מ) הלועפ ןצחלה לע

 םש רשאכ ,השדח העדוה תביתכ ןולח חתפנ .(5600 1/1]) ראוד

 .םיאתמה םוקמב אצמנ רבכ ןעמנה

 סקנפב עיפומה םדא לכל העדוה חולשל ןתינ רשק ישנא תינולח תגצומ םא ,בגא

 העדוה תבית .הז םש לע הלופכ הציחלו ןעמנה םשל הלילג ידי לע טושפ תובותכה

 הציחל ץוחלל לוכי התא ןיפולחל .ומוקמב סנכומ רבכ ןעמה רשאכ תחתפנ השדח

 .ינורטקלא ראוד חלש הדוקפב רוחבל ץפקומה טירפתה ןמו םש לע תינמי



 ינורטקלא ראוד תלבק

 ראוד תועדוה תלביק םאה תונמוזמ םיתעל קודבל - עובק גהנמ ךל תושעל ךילע

 םויב םימעפ רפסמ לש תורידת םג ,תיקסע תוליעפב רבודמ םא .תושדח ינורטקלא

 .תיחרכה ףא ילואו הריבס איה

 סרפסקא קולטואא תינכות ןולח תא חתפ ,תוניתממ תועדוה ךל שי םא קודבל ידכ

 .רבכ רבוחמ ךניא םא ,ךלש תורישה קפס לא רבחתהו

 םא תקדובו ,רבוחמ התא וילא תורישה קפס לש ראודה תרשל תרבחתמ תינכותה

 תרושב העדוה רשאכ ךלש בשחמל רבעומ אוה ,ראוד שי םא .ןיתממ ראוד ךל שי

 :ולבקתהש תועדוהה רפסמ תא תנייצמ תינכותה ךסמ לש בצמה

 .ראוד שי םא תינכותה תקדוב ןמז המכ לכ עובקל לוכי התא ,תינכותה תרדגהב

 .((20ת69]) יללכ היסיטרכב רחב (170015 => (2קזוסת5) תויורשפא <כ םילכ טירפתב

 0206006 (ס0ז 1צ6ש) תוקד %% לכ תושדח תועדוה ולבקתה םא קודב טירפב

 תוקד 15 .הקידבל הקידב ןיב תוקד רפסמ ןייצ ,(/16558805 [3טסזע 2% ][\[1םונ5(06)

 .רושיא לע ץחל .ריבס ןמז קרפ היהי

 ,תורישה קפסל רבוחמ התאו (עקרב וליפא) תלעופ תינכותה דוע לכ ,הז עגרמ

 ילוק לילצ עמשת ,ראוד שי םא .תרדגהש ןמז קרפ לכ עקרב תעצבתמ הקידבה

 תא אורקלו ראודה תינכותל רובעל לוכי התא .שדח ראוד עיגה יכ ךל עידומה

 ראוד םויק קודבל ידכ הקידב םוזיל םג לוכי התא .העיגהש העדוהה

 הטמ ץחה לע ץחל .(56מ0/8600146) לבק/תלש ןצחלה לע ץחל .שדח

 :הנשמה טירפתב תוגצומה תויורשפאהמ תחאב רוחבל לוכי התאו



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

₪ | ₪ 
 תובותכ |" | לבק/חלש

 ₪04 - לכה לבקו לש
 לכח לבק
 לכה חלש

 (לדחמ תרירב) 5תוחוסח|

 הינשה היצפואה .תועדוה לש הלבק םגו החילש םג תעצבמ הנושארה היצפואה

 תא ןיכהל ליגרש ימ .דבלב החילש תעצבמ תישילשה היצפואהו דבלב הלבק תעצבמ

 תא ריקוהל עדי ,םויה םויסב וחלשלו ןווקמ אל בצמב םויה ךשמב ראודה לכ

 ןיתממה ראודה לכ תא תונמדזה התואב חולשל ילב סנכנ ראוד תלבק לש היצפואה

 ץבוק םע הכורא העדוה אצויה ראודה תביתב ךל שי םא ,בגא .אצויה ראודה תביתב

 תא חולשל ילב ךלש סנכנה ראודה תא דירוהל תורשפאה תא לצנ ,לודג ףרוצמ

 הדירומ ןכמ רחאל קרו ,אצוי ראוד תחלוש םדוק תינכותה ,ןורקעכ .אצויה ראודה

 בר ןמז ןיתמהל ילב ךל תוניתממה תועדוהה תא לבקל לוכי התא ךכ .ןיתממ ראוד

 .הכוראה העדוהה חולשמל דע

 תועדוהב הייפצ
 הארקנ םרטש העדוה לכ ,ראודה תרשמ ךלש בשחמל תודרומ תועדוהה רשאכ

 ,היקית לכ דיל גצומ תינמיה תינולחב .תושגדומ תויתואב תועדוהה תמישרב תגצומ

 :וארקנ םרטש וז היקיתב תועדוהה רפסמ ,לוחכ עבצב

 סטו!פסא 50163 - ס)כ) ראוד תביח ₪

 תונפ חפדומ םילכ חגוצת חכיוע ץגוק ||

 טס ₪8 ₪ ן% ₪ 00% 2 ₪. 60
 י7 לבק/חלש |  קחמ | טפדה | רבעה םלוכלבשה בשה ראודרזצ ||

 ו
 ם ווא םווק 27-5-2002  ...ם וע בע אי 0 גו 0 טמסא 5635

 קו 7 .ןבל .לוחכ ונס 8 לעוסח ג תויפופח תויקיח 2 =|
 47 26/05/2002 = < פת 0% סח [סו 10/6005 מ 8 56095 () וז) טנכנ ראוד םבית עפ = .

 2 72 0 המ 6030[ 0% כ סוג +!( 5306.00 4 6: אצוי ראוד תנית
 46 24/05/2002 ..  ההד 55] פג וא זץ |55 : 056 60 ] טסה 61 0

 ו =. 18000 (:)

 142% ץסוא 3065: )\רפ 26. 16/00, 00 ל םוסח, 6454 =

 רחלשנש םיטירפ ₪
 וקחחנש םיטירפ 6)

 ) תוטויט ל
 (1) וחטסא 7
 פונו( סס :78- 8 טעוס :תא ₪ אצוי ןויכרא 7

 ובל .לוחכ ונק :אשונ | טפוסורקימ

 ןוליבב לט ןויסנה תסרג יטסתשמל דעוימ הז לי'מ יא.

 םכותמ ומלעתה אנא ,ורפ-ןוליבב תא םתשכר רבכ םא

 הנשל ת"ש 85-מ לחה - ורפ-ןוליבב תא ושכר !ןמזה עיגה|
 תק אשם המח .< סדר 0 6118 18/ה 816197 1596=601701 05

 85 הנטל ח"ט
 + 137 םי"תנטל ח"ש

 17 וצמדנט ₪ 0777070



 < ינווטקלא ראוד תלבק :7 קרפ

 ,תועדוה לש בר רפסמ הליכמ תועדוהה תינולחו בר ראוד לבקמ התא םא

 .תארק םרטש תועדוהה תא קר גיצהלו ןרפסמ תא םצמצל לוכי התא

 רחב ,הנשמה טירפתב ,תיחכונ הגוצת הדוקפב רחב הגוצת טירפתב

 .תארק םרטש תועדוה קר הנגצות תעכ .וארקנש תועדוה רתסה הדוקפב

 תא ריזחתש דע ,תוגצומ ןניא טושפ ןה .תודבוא ןניא וארקנש תועדוהה

 .תועדוהה לכ תא גצה תויהל הרדגהה

 הנותחתה תינולחב גצומ ,הנוילעה תילאמשה תינולחב ריאמ התאש העדוה לכ ןכות

 העדוה אורקל השק ,הכומנ תינולחהש רחאמ ,תאז םע .המידקמה הגוצתה תינולח -

 תינולחב העדוהה תרוש לע הלופכ הציחל ץחל .לקנב וז היעב רותפל ןתינ .הכורא

 תא אורקל היהי לק .םלש ןולחב העדוהה תגצומ ובו חתפנ דרפנ ןולח ,הנוילעה

 רויאב תגצומ ןולחה תמגוד .וב לופיט םירשפאמ דרפנה ןולחב םילכהו ,העדוהה

 תרירג ידי לע ,תוינולחה ןיב ךסמה תקולח תא תונשל תע לכב לוכי התא .אבה

 .רבכעה ידי לע ןהיניב לובגה

 לכל ינורטקלא ראודכ חולשל וא קוחמל ,סיפדהל לוכי התא תלביקש תועדוהה תא

 תונתינ וללה תולועפה לכ .ירוקמה בתוכל בישהל םג ןבומכ לוכי התא ,רחא בתוכמ

 םא .תינכותה לש טירפת תודוקפ ידי לע וא םילכה לגרסב םינצחל ידי לע עוציבל

 יכ םא ,םהב לפטלו םתוא חותפל לוכי התא ,םיפרוצמ םיצבק םג תללוכ העדוהה

 .קסידה ןמ וב לפטת זאו ,עיגהש חפסנ ץבוק לכ ךלש קסידב רומשתש ץילממ ינא

 :אבה רויאב גצומל המודב הארנ תסנכנ העדוהב לופיטה ןולח

[ 7 

 הרע חערוה סילכ הגוצת הכירע ץבופ ||

 ש 5 * 9 9 9 9%
 תובוחכ אבח 2 םרוקח קמ הספדח 3 |  אבח םלוכל בשח ] חנעה

 .םתוחוסה 100060 0ַחסז :תאח

 99:12 2000 ילו 5 ןושארפוי :ךידאת
 רגרבדיורפ ןועחש

 םיפדעומ תוחוקלל - ונלש חשדחה הכימתה חינכות

| 
 מ"עב םיבשחמ רש א.5ח.3א 6סחוקט19ז8 דס

 סיפואו תונולח ימושיי לכב הכימתו הכרדה ,ץועיי יתוריש
 03 .7300776 .סקפ 03-6313950 .לט - 52109 ןג תמר 994 ד.ת

 =-חובו!: 5תוהוסה/(פוח(6ז.ח66./| :ינורטקלא ראוד

 ,דבכנ חוקל
 רבע ןכא םכלצא רבעמה יכ הדבועהו 2000 תנשל רבעמל וניתוחוקל תנכה עצבמ לש החלצהה תובקעב | |

 ללוכ ףרוצמה ךמסמה .ונלש השדחה הכימתה תינכותל ףרטצהל םכל עיצהל שקבמ ינא ,תולקת אלל
 .היביכרמ לכ לע וז תינכות לש טוריפ

 לכו רתוי רצק הבוגת ןמז ,תוריש רתוי םכל עיצת וז תינכות ,תשרב םיבשחמ 10 רשאמ רתוי קיזחמה ןוגראכ
 .תולע תפסות אלל תאז

 .ימע ורשקתה אנא - תופסונ תורהבה תושורד םא .ףרוצמה ךמסמב ונייעת םא םכל הדוא | |



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 תא ףיסוהל לוכי התא ,תובר בתכתהל דמוע התא ותאש םדאמ איה העדוהה םא

 סקנפל ףסוה הדוקפב רחב ,(100) םילכ טירפתב .ךלש תובותכה סקנפל ומש

 :םיישומיש םילכ רפסמ ללוכ םילכה לגרס .(4.660 60 4001055 300%) תובותכה

 העדוהה תא סיפדמ

 העדוהה תא חתופו העדוהה תא קחומ (261606) קחמ

 תועדוהה תמישרב הירחא האבה

 רגשמל הבושת תביתכ םשל ןולח חתופ (חלושל בשה) בשה 3

 העדוהה (14601ע ?0 56מ001)

 רגשמל הבושת תביתכ םשל ןולח חתופ םלוכל בשה

 העדוהב םירחאה םינעמנה לכלו (46ק1ע (ס .41])

 ןעמנל איהש יפכ העדוהה תא ריבעמ (0תאאז0) רבעה 6
 רחא ינורטקלא ראוד 5

 תמדוקה העדוהה תא גיצמ (216/1005) םדוקה [+]

 האבה העדוהה תא גיצמ (א6א0) אבה [+]

 תובותכה סקנפ תא חתופ תובותכ סקנפ

)/4061658 3008( 

 תועדוה ןוימ
 תינולחב .ןותנ עגר לכב ,ךיכרצ יפ לע ,ןיימל לוכי התא היקית לכבש תועדוהה תא
 ןיימל לוכי התאו הנוילעה תילאמשה תינולחב גצומ הנכות .היקיתב רחב תינמיה
 .תמיוסמ הדומע תרתוכ לע הציחל ידי לע תועדוהה תא

 אשונ יפל תועדוהה תא תנייממ וילע הציחל רשא ןצחל איה הדומע לכ תרתוכ
 רדס יפל תועדוהה תא ןיימת ,(:זסמו) תאמ תרתוכה לע הציחל ,לשמל .הדומעה
 תועדוהה ןוימל איבת ,תרתוכה ןצחל לע תפסונ הציחל .חלושה םש יפ לע הלוע
 הדומעב דרוי ןוימ יפ לע תועדוהה תא גיצת יכ ץלמומ ,ללכ ךרדב .דרוי רדסב
 .(8/6001/60) לבקתה

 ,לשמל ,ןיינועמ התא רשאכ קר .תונושאר הנגצות רתויב תושדחה תועדוהה ךכ
 שמתשה ,אשונ ותואב וא ,חלוש ותואמ ולבקתנש תועדוהה לכב זכורמב ןייעל
 .אשונה וא חלושה יפ לע ןוימה תייצפואב
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 רז בשחמב ינורטקלא ראוד תדרוה
 שמתשמ התאשכ ,ךלש ראודה תא לבקל ןיינועמו דרשמל ץוחמ אצמנ התא םיתעל

 סנכיהל ,םיתעל ,הצרת תיבב אצמנ התא רשאכ םג .ךלש ליגרה בשחמה וניאש בשחמב

 תועצמאב ךלש ראודה תדרוה אוה ץלמומה ןורתפה .הדובעב ךלש ראודה ןובשחל

 תא ןכדעל ךירצ התא ,ינורקע ישוק םוש ךכב ןיא השעמל .ליגר וא דיינ ,רחא בשחמ

 ןובשח רדגומ ובו םדומב דיוצמה בשחמ לכמ רשקתהל לוכי התאו ךלש ןובשחה יטרפ

 .(...ץוח תחישב לארשיב ךלש ןובשחל ב"הראמ רשקתהל הצרת אל) טנרטניאל הסינכ

 3010811 תורישב שמתשהל לוכי התא בהז טנרטניא לש חוקל התא םא

 .168 דומעב האר .םלועב םוקמ לכב ראודה תא לבקל ךל רשפאמה מפ

 ,והשלכ בשחמל ראודה תדרוה ,ללכ ךרדבש הדבועל עדומ תויהל ךילע ,תאז םע

 דיינ בשחמב ראוד תדרוה םא ןכל .ודרוהש תועדוהה תא תרשה בשחממ תקחומ

 ךכ .התיבה ךבוש רחאל תועדוה ןתוא תא תינש דירוהל לכות אל ,לויטב ךתויהב

 ופרוצש םיצבקב שומיש תושעל תלוכיה רקיעבו ראודה לש קויתה תומלש ועגפיי

 ,רז בשחממ ראודה תדרוהל םידקמ התא םא היעבה תא רותפל לוכי התא .ראודל

 בושל לכות ךכ .הדרוהה רחאל תועדוהה תא קוחמל אל תינכותל הרומה הרדגה

 .דרשמל רוזחתשכ תועדוהה תא לבקלו

 תא .להנמ התאש ןובשח לכ יבגל דרפנב עצבל בייח התא תושרדנה תורדגהה תא

 התא ובש בשחמב אלו ,ראודה תא דירומ התא ובש בשחמב עצבמ התא הרדגהה

 .ךלש תבותכתה לכ תא רמוש

 :םיאבה םידעצה תא עצב

 ןובשחתב רחב .(600מ6) תונובשח הדוקפב רחב (1001) םילכ טירפתה ןמ 1

 תביתב .(2ז0061165) םינייפאמ ןצחלה לע ץחלו שמתשמ התא וב טנרטניאה

 .(/0/8ת066) םדקתמ היסיטרכה לע ץחל תחתפנש חיש-ודה

 לש קתוע ואשה ןומיסה תבית תא ןמס (26]וט6ש) תועדוה תריסמ רוזאב 2
 תא ןמסת לא .(16846 8 00קע 01 6558805(/1 סמ 50/6) תרשב תועדוהה

 .תורחאה ןומיסה תובית

 .(08) רושיא ןצחלה לע ץחל 3

 .ךלש רזה בשחמה ןמ תשגל הצור התא וילאש ןובשח לכ רובע הלועפה לע רוזח 4

 בושת רשאכ .םוקמ לכמ ךלש ראודה תא דירוהל ,ששח אלל ,לוכי התא תעכ

 לכמ ראוד דירוהל לוכי התא ,בל םיש .ראודה תא דרוהו רוזח ,ךלש ליגרה בשחמל

 תורשפא ןיא ,תאז םע .בשחמה רבוחמ וכרד תורישה קפס אהי רשא אהי ,בשחמ

 יונמ התא םא .ךלש תורישה קפס ךרד תשרל רבוחמ וניא בשחמה םא ראוד חולשל

 תורש תועצמאב םלועב םוקמ לכמ ראוד חולשל לוכי התא ,בהז טנרטניא לש

 .הלעמלש תרגסמב רומאכ ,ליימדלוג

 ה -----לעעעעקשתַ' ]  ת0 7 7777777 7 טאטא...
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 ךרוצל םלועה לכב םיקפס לש תודגאתהל בורל םירבוחמ תוריש יקפס /

 םילוכי ,לשמל ,בהז טנרטניא תוחוקל .תימואלניב תורשקתה לש ץ/

 ןתינ םכרד ,ל"וחב ןופלט ירפסמ תועצמאב 12858 תורישל רבחתהל

 ךרוצ אלל ,ץראב םהיתונובשחמ ינורטקלא ראוד דירוהלו רשקתהל

 ןופלט ירפסמ 1300-מ הלעמל ,בהז טנרטניאל .ץראב רפסמל תורשקתהב

 ב .תונידמ 180-מ הלעמלב ,םלועה יבחרב םירעב

 | תועדוהה לש םיקתעה םג ואצמיי ךלש ליגרה בשחמבש ןיינועמ התא םא /

 1 | .תאצוי העדוה לכמ קתעה ךמצעל חלש ,רז בשחממ רגשמ התאש פיט

 | לכות ,ןכמ רחאל .סנכנה ראודה תא דרוה ,ליגרה בשחמל רוזחתשכ

 לכל ,סנכנה ראודה תייקיתמ ,ךמצעל תחלשש תועדוהה תא קיתעהל

 ו .תרחא היקית |
| 

 תועדוה בותינ
 בישהל ןתינ ,רחא בתוכמ לכל בתנל ןתינ ךלש תויקיתה תחאב תאצמנה העדוה לכ

 .תחא תבב םיירוקמה םינעמנה לכל הבושת חולשל וא חלושל הילע

 רוביח טירפתב תודוקפכ םגו םילכה לגרסב םינצחלכ םג תומייק בותינה תויורשפא

 ראוד תייקיתב רקיעב ,ךלש תויקיתה תחאב תאצמנ העדוה רשאכ .((20ת10086)

 :תואבה תולועפה תא הילע עצבל לוכי התא ,סנכנ

 ומש

 רשאכ ,תועדוהה תביתכ ןולח תא חתופ חלושל בשה

 חלושהו וב תטטוצמ תירוקמה העדוהה (הנעמ)

 תלושל תונעל לוכי התא .ןעמנכ ןיוצמ | (66ק1ע 10 56ת668)
 סחייתהלו ,ותעדוה לע הבושת ירוקמה

 .הבושתב טטוצמה ךל בתכ אוהש המל

 העדוהה טוטיצ לכ תא ריאשת לא

 התאש המ תא קר ראשה ,תירוקמה

 .רתיה תא קחמו ךתבושתב וילא סחייתמ

 תלוש ךא תמדוקה הדוקפה ומכ לעופ םלוכל בשה -

 וא ןעמנ היהש ימ לכ לא ךתבושת תא (6ק]ע זס .41]) 0

 םיש .תירוקמה העדוהב העידיל בתוכמ ==

 תחלשנ תירוקמה העדוהה םיתעלש בל

 שמתשת םא ,המלש הצופת תמישרל

 .ךתבושת תא ולבקי םלוכ הז ילכב
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 הבתככ ,העדוהה תא ריבעהל ךל רשפאמ | (/סתא4ז0) רבעה

 תירוקמה העדוהה .רחא בתוכמל הנושלכו

 תרושבו ךלש העדוהב טוטיצכ העיפומ

 .[וא תמודיקה ףסוותת אשונה

 | תא לביק ימ בטיה ררב ,םלוכל בשה הדוקפב שמתשמ התאש ינפל / |

 העדוהה יכ ,השעמ רחאל ,תולגל ךיבמ היהי .הילע הנוע התאש העדוהה |

 הלולע ךתבושת .הלהנהה ללוכ ,ןוגראב תובותכה לכל החלשנ תירוקמה

 .תנווכתהש המל רבעמ םיגרדל עיגהל

 סנכנ ראודב יטמוטוא לופיט
 ,םוי ידמ ינורטקלא ראוד לש תובר תועדוה םילבקמ ךלש ןוגראה וא התא םא

 ילכ סרפסקא קולטואאב ללכנ ךכ םשל .בר ןמז לוזגל לוכי סנכנה ראודב לופיטה

 1/16585890) העדוה יללכ הנוכמ הז ילכ .הדובעה לש קלח ךרובע תושעל ותרטמש

 לש המישמה תלטומ ךילע .סנכנה ראודב יטמוטוא לופיט רשפאמ הז ילכ .(%8

 םינוירטירק תינכותל רידגמ התא .עיגמה ראודה לפוטי םהיפ לע םיללכה תרדגה

 רחא הנועה העדוה לכ יבגל טוקנל שי הלועפ הזיא תינכותל הרומו םינוש

 הנבמהו ,םיקלח ינשמ בכרומ ללכ לכ יכ רמול ןתינ יללכ ןפואב .תרדגהש ןוירטירקה

 .4 הלועפ עצב יזא 'א יאנת לע תנוע העדוהה םא ןונגסב אוה ללכ לכ לש

 העיגמה העדוה לכ תמיוסמ היקיתל ריבעהל הרויש ללכ רידגהל לוכי התא ,המגודל

 םינוירטירק תרדגהל תויצפואה רשאכ ,םיללכ לש הרוש רידגמ התא .םיוסמ חלושמ

 :ןלהלדכ םה

 ,(תעסתנ) תאמ הדשב ,(000) קתוע הדשב ,(0'1) לא הדשב רדגומ טסקט רחא שפח +4

 העדוהה ףוגב וא (5ט60]0) אשונ הדשב

 רידגמ התאש םיוסמ (4600טת0 ןובשח ךרד תועיגמה תועדוה שפח

 תופידע תולעבכ תורדגומה תועדוה שפח

 םיפרוצמ םיצבק ןהל שיש תועדוה שפח

 (םילודג םיצבק שופיח) רידגמ התאש 8.8 רפסמ לעמ ןלדוגש תועדוה שפח

 תוחטבואמכ תונמוסמה תועדוה שפח

 4) %- 59-50-59 4% ("תועדוהה לכ" ןאכ אוה ןוירטירקה) תועדוהה לכ לע ללכה תא לחה
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 םע עצבל שיש הלועפל רשאב עייסמה תא תוחנהל ךילע ,ללכ רידגמ התא רשאכ

 :ןה תויצפואה .ןוירטירקה לע הנועה העדוה

 תמיוסמ היקיתל העדוהה תא ריבעהל

 תמיוסמ היקיתל העדוהה תא קיתעהל

 רדגומ רחא ןעמנל העדוהה תא חולשל

 םיוסמ עבצב העדוהה תא שיגדהל

 לגדב העדוהה תא ןמסל

 הארקנ וליאכ העדוהה תא ןמסל

 תרמשו שארמ תנכהש העדוה חסונ םע ,יטמוטוא ןפואב חלושל תונעל

 ךלש בשחמל התוא דירוהל אל ללכו תרשה לע העדוהה תא ריאשהל

 תרשה ןמ העדוהה תא קוחמל

 4) 6% 0% 06 0 00 6 %< תופידעה רדס יפל יחכונה ללכה ירחא םיאבה םיפסונ םיללכמ םלעתהל

 סנכנ ראודל םיללכה תרדגה

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,ראודב יטמוטוא לופיטל םיללכה תא רידגהל ידכ

 טירפתב (1/1085886 ו1169) העדוה יללכ הדוקפב רחב (1001) םילכ טירפתב 1

 העדוה יללכ חיש-ודה תבית תחתפנ .(א191]) ראוד הדוקפב רחב חתפנש הנשמה
 :אבה רויאב גצומל המודב ,(1/105886 1%וג169)

 העפדוה יללכ

 | םימרסח םיחלוש | ןויד תוצובק יללכ ן ראוד וללכ

 .ראוד תועדוח לע רלוחי הלא םיללכ

 טפוסורקיממ ראוד
 ₪1 שדח ראוד ללכ
 ₪2 שדח ראוד ללכ
 ₪3 שדח ראוד ללכ
 ₪4 שדה ראוד ללכ
 ₪6 שדח ראוד ללכ
 : : 5 שדח ראוד ללכ
 ..וישכע לתת |+ 7 שדח ראוד ללכ

 | תטמל וזה הלוק וה

 :(ותוא ךורעל ידכ ןותחת ושב ןמוסחה ךרע לע ץחל) ללכ רואית |

 העדוהה תעגה רחאל הז ללכ לחח
 'ח0ז0506' הליכמ תאמ הרושה רשאכ

 טפוסורקימ חיקיתל רבעה

 | לוטיב .] רושיא
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 חיש-וד תבית תחתפנ .(א6ש) שדח ןצחלה לע ץחל ,שדח ללכ רידגהל ידכ 2

 גצומל המודב ,(א6ש ]811 %וג16) שדח ראוד ללכ םשב םינייפאמה תרדגהל

 :אבה רויאב

 ו

 רואיתב םיכרעח תא ןייצ ןכמ רחאלו תליחת תולועפח תאו םיאנתח תא רחב

 .ךלש ללכח רובע טיאנתה תא רחב .1
 התת
 תויפיצפס םיליח חליכח אשונה תדוש רטאכ ב
 תויפיצפס םיליח ליכמ חטרוחה ףוג רסאנ ב
 םיבתוכמ חליכח לא תרוט רשאכ ב
 םיבחוכח תללוכ חוט תרוט רטט (ב
 :ךלש ללכח רובע תולוטפח תא רחב .2

 חניוצש היקיתל רבעה ב

 הניוצש חיקיתל קחעה ב

 לח ב

 םיבחוכח לא רבעה ב

 עבצ תרזעב העדוחה תא שגדה (ב

 (ותוא ךורעל ידָב ותחת זקב ןתוסחח ךרע לט ץחל) ללכה רואית 3

 חטדוהה תטגה והאל חז ללכ ?חה

 .ללכה ₪4 4

 61 שדח ראוו ללכ

 | לוטיב רופיא

 ןוירטירקה תא רידגמ התא ןוילעה רוזאב .םירוזא העברא חיש-ודה תביתל 3

 .ןוירטירקל הנוע העדוהה םא עצבתתש הלועפה תא רידגמ התא ינשה רוזאבו

 םש תא עבוק התא יעיברה רוזאבו ללכה יטרפ תא רידגמ התא ישילשה רוזאב

 דילש ןומיסה תבית תא ןמס ,ןוילעה רוזאב .המגודל ןוירטירק רדגה .ללכה

 ,(/ת6ז6 16 1'עסתב 1.1מ6 0;6מ18185 /60016) םישנא הליכמ תאמ הרושה רשאכ

 .םיוסמ חלוש לע ססובמה ןוירטירק עובקל ידכ

 6ס0ת18ות5פ) םישנא הליכמ םילימה רשאכ ,ללכה ריצקת עיפומ ישילשה רוזאב 4

 תרדגהל חיש-וד תבית תחתפנ .הז רושיק לע ץחל .רושיקכ תונמוסמ (6

 :אבה רויאב גצומל המודב םיבתוכמ

 םישנא תריחב

 סקנפמ םישנא רחב וא ,חפסוה לע ץחלו םעפ לכב דחא םש דלקח
 .תובוחכח

 | ה | |

 | ..ובוחכ סקופ | הליכח תאמ הרושה רשאכ

 | ו 1

 | תויזופה



 טנרטניאל בהזה ןיודמ <

 תובותכ סקנפ ןצחלה לע ץחל וא טסקטה תביתב חלושה םש תא דלקה 5

 חיש-ודה תביתב ךלש תובותכה סקנפמ חלושה תא רחבו (60ז658 300/)

 רשאכ ,שדח ראוד ללכ הביתל רזחומ התא .רושיא ןצחלה לע ץחל .תחתפנה

 .ישילשה רוזאב םיעיפומ רבכ תרדגהש םיחלושה

 ןומיסה תביתב רוחבל לוכי התא ,לשמל .עוציבל הלועפה תא רדגה ינשה רוזאב 6

 חלושה ןמ העדוה לכ ריבעהל ידכ ,(סתא8ז6 6 10 26001ס) םישנא לא רבעה

 .םימיוסמ םינעמנל רדגומה

 רוחבל וא ןעמ דילקהל ידכ ,(60016) םישנא רושיקה לע ץחל ישילשה רוזאב 7

 :אבה רויאב גצומל המודב תחתפנ חיש-ודה תבית .תובותכה סקנפ ךותמ תבותכ

 א מוש 8 ו ו" : םישנא תריחב

 .תובותכה טקנפמ רתוא רחב רא םש דלקה
 .תונפצומ תועדוח לע תלעופ הניא ןעמנל רבעה תלועפ :הרהזא

 :תבותכ

 ..תובוחכ סקנפ

 ץחל .וכותמ ןעמנ רוחבלו ילכה תא חותפל ידכ תובותכ סקנפ ןצחלה לע ץחל 8

 :שדח ראוד ללכ תביתל רוזחל ידכ רושיא לע

 טו ה צמ

 .רואיתב םיכרפח תא ןייצ ןכס רחאלו םדרק תולרעפה תאו םיאגתה תא רחב

 .דלש ללכח רובע םיאנתח תא רחב .1

 םישנא חליכמ תאח הרושה רעאכ ₪
 תויפיצפס םילח חליכח אשונ הרושה רשאכ ב
 תויפיצפס םילס ליכמ העדוהה ףוגרשאכ כ
 םישנא חליכפ לא הרושה רשאכ ב

 :דלש ללכח רובע תולועפה תא רחב .2

 הנייוצש היקיתל רנעה ב
 חנייוצש חיקיתל קתעה ב
 לח כ

 סישנא לא רבעה

 :(ותוא ךורעל ידכ ןוחחת וקב ןחוטסה ךרע לע ץחל) ללכח רואית 3

 :ללבה זש 4
 ] ךדיירטדלוגפ ריפואח ראוד

 | שמ

 לוכי התאש וא ,יעיברה רוזאב ,ללכל יתועמשמ םש תתל לוכי התא תעכ 9

 רזחומ התא .(08) רושיא ןצחלה לע ץחל .לדחמה תרירב םש תא ריאשהל



 <> ינורטקלא ראוד תלבק :7 קרפ

 רפסמ דוע ףסוה .רבכ עיפומ תרדגהש יאנתהו העדוה יללכ חיש-ודה תביתל

 .ךיכרצל םאתהב םיאנת

 :אבה רויאב גצומל המוד הארית הביתה ,םיאנת המכ דוע תפסוה רחאל 0

 מ העדוה יללַכ

 | םימוטח םיחלוש |ןויד תוצובס יללכ | ראוד יללכ

 .ראוד תועדוה לע רלוחי הלא םיללכ

 ₪1 שדח ראוד ללכ
 ₪2 שדח ראוד ללכ
 ₪3 שדח דאוד ללכ

 ₪4 שדח ראוד ללכ ₪
 6 שדח ראוד ללכ
 5 עדח ראוד ללכ
 ..דישכע לחה | 7 שדח ראוד ללכ ₪

 | העל זזה ה

 :(ותוא ךורעל ידכ ןותחת וקב ןחוסמה ךרע לע ץחל) ללכ רואית

 העדוהה תעגה רחאל הז ללכ לחה
 וחוסז05011' הליכט תאמ הרושה רשאכ

 וסורקימ חיקית7 רבעה

 | הפ

 .םיללכה תרדגה תא תמלשה ךכבו (08) רושיא ןצחלה לע ץחל תעכ 1

 לכ רדגומ ןוירטירקהשכ ללכ רידגהל לוכי התא םיאולימל אצוי התא םא

 בשה ןומיסה תבית תא ןמס ,הלועפה רוזאב .(/41] 6558805//1) תועדוהה

 ,שארמ תנכהש העדוה רחב (2:0ש50) ןויע ןצחלה ידי לעו ,העדוה םע

 .ךבוש םע תועדוהב לפטל חיטבמו םיאולימב ךתויה לע עידומ התא הב

 דירוהל ידכ תורישה קפסל רבחתי והשימש ךכל גואדל ןבומכ ךירצ התא

 .יטמוטואה הנעמה חלשיי תועדוהה תדרוה םע .ראודה תא

 ןכומה חסונב הבושת יטמוטוא ןפואב לבקי ראוד ךל חלשיש ימ לכ ,תעכ

 .שארמ

 תורישב רזעיהל לוכי התא ,ךרדעה תעב ראודה תא דירויש ימ ךל ןיא םא

 .תורישה קפסמ (םניחב ללכ ךרדב) ןימזהל ןתינ ותוא יטמוטואה הנעמה

 ךרובע העדוהה לבקתה םע דימ יטמוטואה הנעמה תא חלוש הז תוריש

 .ךלש תורישה קפס לצא

 קולטואאל תורוהל לוכי התא ,םיאולימל דיינ בשחמ ךתא חקול התא םא

 ,דיינה ךבשחמ רשוקמ וילא ןובשחל ראודה תא ריבעהל סופסקא

 .םישנא לא רבעה הלועפה תועצמאב



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 סנכנה ראודה יללכ תקוזחת
 רוכזל ךילע .ךלש בשחמל דרומה ראוד לכב תלפטמ תינכותה ,םיללכה תרדגה רחאל
 חלשנ אוה ,לשמל) דחא ןוירטירקמ רתוי לע הנוע ,תלבקתמה תמיוסמ העדוה םא יכ
 ,ןושארה ללכה יפ לע לפוטת איה ,(רדגומ אשונב קסוע םגו םיוסמ תלוש ידי לע
 .הנוע איה ולש ןוירטירקה לעש

 הלעמל זזה םינצחלה תועצמאבו םיוסמ ללכב רחב ,רדסה תא תונשל ץפח התא םא
 .שדח םוקימל ותוא זזה ,(סט6 [כסוצמ) הטמל זזה וא (/1סצ6 12ק)

 תועשהל םג לוכי התא .ךרובע דוע יטנבלר וניאש ללכ קוחמל ,תע לכב ,לוכי התא
 .ולש המושרל ןימימש ןומיסה תבית תא לטב טושפ .וקחומל ילבמ םיוסמ ללכ
 לע עידומה ללכה תא העשה ,לשמל ,םדוקה דומעה לש המגודבש חיש-ודה תביתב
 .סובה לש ובוש םע ,םיאולימב סובה תויה

 םינייפאמ ןצחלה לע ץחלו ללכב רחב .ללכ לכ תונשל ,תע לכב ,ןבומכ לכות
 .םהינש תא וא הלועפה תא ,ןוירטירקה תא תונשל לוכי התא .(2ז00671169)

 תמייק היקית לע םיללכה תלעפה
 לע וליעפהל הצרת םיתעל .לבקתמה ראודה לע םילעופ תועדוהה יללכ ,ליגר ןפואב
 ראוד לע ןוימה יללכ תא ליעפהל הצרת םא ,לשמל .בשחמב תומייק תויקית
 אלל תאז תושעל לכות ,דיחא קוית לע רומשל ידכ ,םיללכה תרדגה ינפל לבקתנש
 :םיאבה םיבלשה יפ לע ,ישוק

 .(\קקוע צסש) וישכע לחה ןצחלה לע ץחל ,החותפ העדוה יללכ הביתה רשאכ 1
 :אבה רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית חתפית

 יי ריב

 :ליחחל דנוצרבש םיללכב רתב 1
 2 טפוטורקימפ דאוד | לכה רחב : 0 ששהו ו 8

 | רחבת לא
 83 שדח ראוד ללכ
 84 שדח ראוד ללב
 ₪6 שדח ראוד ללכ
 ומ שדח ראוד ללכ

 :ללכה רואית

 תעכ תודרומה תועדוהה לע הז ללכ לחה
 חלושה תא םוסח המישרב אצמנ חעדוהה חלוש רשאכ

 קחה

 | ...זויע [ סנכנראוד תגית :היקיתלעלחה

 הנוטה תררקית לרב 7 |

 | הפ |[



 חלושה תא םוסח םשב שדח יטמוטוא ללכ ףסונ םיללכה תמישרלש בל םיש

 םיחלושכ םירדגומה םיחלושמ ולבקתנש תורומשה תועדוהה לכ תא קחומ רשא

 .(אבה ףיעסה תא האר) םימוסח

 ,םיאולימב ךתויה לע העדוה ריזחמה ללכ .ליחהל ךנוצרבש םיללכה תא רחב 2

 םיעגונה םיללכ קר ןמס .תרשמ ךניא רשאכ ,תעכ ליחהל הצרת אלש יאדווב

 .ןיינעל

 לע ץחלו םיללכה תא ליעפהל ןיינועמ התא הילע היקיתב רחב הנותחתה הביתב

 .הלש הנשמה תויקית לכ לעו תרחבנה היקיתה לע לעפת תינכותה .וישכע לחה

 תרצוקמ ךרדב שדח ללכ תריצי

 הצור התאש חיננ .המגודכ תמיוסמ העדוהב שומיש איה ראוד ללכ תריציל הלק ךרד

 העדוה לכב שמתשהל לוכי התא םיוסמ תלושמ תועדוה לע לוחיש ללכ עובקל

 .שדחה ללכה תריציל סיסבכ הז חלושמ תלבקש

 :םיאבה םידעצה תא עצב

 הצור התא הבש העדוהה תא רחב סנכנ ראוד היקיתבש תועדוהה תמישרב 1

 .שמתשהל

 שדח ללכ חיש-ודה תבית .העדוהמ ללכ תריצי הדוקפב רחב העדוה טירפתהמ 2

 ןבומכ לוכי התא - חלושה תאמ העדוהכ עבקנ רבכ ןוירטירקה רשאכ חתפת

 .ךנוצרכ ןוירטירקה תא תונשל

 .ןוירטירקה רחא תונועה תועדוה םע עצבל שיש הלועפה תא עבק הליגרה ךרדב 3

 םינדרט םיחלוש תמיסח

 ףחה שמתשמה תפצה ,ינורטקלאה ראודה לש תולוחה תוערה תחא תא רבכ יתרכזה

 וא הז רצומ שוכרל תונושמו תונוש תועצה .לבז ראוד לש קתע תויומכב עשפמ

 יליתו הדימריפ תואקסע ,תרשרש יבתכמ ,תיביר יזוחא תואמ וביניש תועקשה ,רחא

 סיטרכ יטרפ תא רוסמל ליאותש ירחא ,םניחב ךל תעצומה היפרגונרופ לש םילית

 לכ םלשמ התאש בותכ תונטקה תויתואב יכ הלגת ךכ רחא קרו) ךלש יארשאה

 תופקתמ תא ונרכזה אל דוע ןבומכו .("תישפוח"ה השיגה תרומת %40-כ שדוח

 ,בשחמה תא סורהל םימייאמו ינורטקלאה ראודה ךרד םילג ,םיעיגמה םיסוריווה

 .ןותרקה הצק קר הזו ובש םיצבקה לכ תא קוחמל

 םייאמה הז רוכע לג דגנ דדומתהל ילכ ךל תתל הסנמו ךתרזעל תצלחנ טפוסורקימ

 היצפואה ןבומכ אוה עצומה ילכה .וב ןיינועמ ךניאש ראוד יררהב ךתוא עיבטהל

 .םימיוסמ םיחלוש םוסחל



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 ותוא םוסחל לכות ,תוחפל תחא םעפ ראוד ונממ תלבק רבכש חלוש םוסחל ידכ

 :םיאבה םידעצה תא עצב ךכ םשל .תרצוקמ ךרדב

 ןדרטה ןמ תלבקש העדוהה תא רחב סנכנ ראוד היקיתבש תועדוהה תמישרב 1

 .םוסחל ןיינועמ התאש

 המודב גצות העדוה תבית .חלושה תא םוסח הדוקפב רחב העדוה טירפתהמ 2

 :אבה רויאב גצומל

 םטווססא 5

 רססחיי הז חלושמ תואבה תועדרהה .םימרסחה םיחלרשה תמישרל ףסרנ '501016א160ח6ושוו0מ.ח6ו.וז <

 ?תיחכונה היקיתב חז חלושמ תועדוהה לכ תא תעכ קוחתל ךנוצרב םאה

 .ןכ לע ץחל הז חלושמ תלבק רבכש תועדוהה לכ תא קוחמל ןיינועמ התא םא 3

 .אל לע ץחל ,ךמצעב ןתוא תקחמ רבכ םא

 בייח התא חלושה תא םוסחל הצור התא תאז לכבו העדוה לש תימגוד ךל ןיא םא

 :תצקמב הנוש ךרדב לועפל

 הדוקפב רחב הנשמה טירפתב .העדוה יללכ הדוקפב רחב םילכ טירפתהמ 1

 היסיטרכה רשאכ גצות העדוה יללכ חיש-ודה תבית .םימוסח םיחלוש תמישר

 :תרחבנ םימוסח םיחלוש

 העדוה יללכ

 | םימוסח םיחלוש \ ןריד תוצובק יללכ | ראוד יללכ

 רקחמנש םיטירפ היקיתל יטתוטוא ןפואב ררבעוי ןלהלש המישרב םיחלושהמ תוטדוה
 .(וריד תוצובס תועדוח יבגל) רגצוי אל רא/ו (ראוד תועדוח יבגל)

 < | ...בשחפ תצובק םש/ינררטקלא ראוד תבותכ \ ..צובק | ראוד
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 .חלוש ףסוה חיש-ודה תבית העיפומ .הפסוה ןצחלה לע ץחל 2

 ןצחלה לע ץחלו ןרותה ןדרטה לש תבותכה תא דלקה תבותכ טסקטה תביתב 3
 .רושיא
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 תלוש ףסוה

 תצובק םש רא [506סת66לתווסזספס\.ססחו ,החגדדל) ינורטקלא ראוד תבותכ ןזה
 .םוסחל ךנוצרבש (וסזס5ס\.ססח ,המג1דל) םיבשחמ

 ן :תבותכ

 :םיאבה םיטירפה תא םוסח

 ראוד תועדוה =

 ןויד תוצובק תועדוה ר

 ןויד תוצובקו ראוד תועדוה ר

| 

 המיסח לוטיב

 םוסח חלושמ ראוד תלבק לע וטוה תא ריסהל ןיינועמ התא ,והשלכ םעטמ ,םא
 :ןמקלדכ לעפ

 ראוד ונממ לבקלו בושל ןיינועמ התאו םוסחה חלושה םע תמלשה םא %
 רויאב תגצומה םימוסח םיחלוש - העדוה יללכ חיש-ודה תביתב ,תועיבקב
 הרושה .רסה ןצחלה לע ץחלו המישרב חלושה תרוש תא רחב םדוקה דומעב
 תלטובמ המיסחהו קחמת

 ?רזוע הז םאה

 ראודה תא םיחלושו רתוי םימכחותמ ויהנ םידירטמה טושפ .הברה אל ךא ןכ ילוא
 ךרדב .רחא חלושמ תחלשנ העדוה לכ רשאכ םינושמו םינוש תומש תחת םהלש
 טושפ ןכל .רחא םימת םש וא ליימטוה ומכ רכומ םוחתמ איה חלושה תבותכ ללכ
 לע חלשת האבה העדוהה ירהש םימוסחה תמישרל חלושה תא ףיסוהל רזוע הז ןיא
 .רחא חלוש םש

 תושעל רשפא תאז לכב המ

 תועיצמה תועדוהה לובמ םא .ץרפב ודמעיש העדוה יללכ רידגהל תוסנל דימת לכות
 ומכ והשמ היהי ולש ןוירטירקהש ללכ רדגה טושפ ,הרזל ךל ויה היפרגונרופ ירתא
 הלועפה .ולאב אצויכו ,ססתמס ,56א תויפיצפס םילימ ליכמ העדוהה ףוג רשאכ
 :אבה רויאב גצומל המודב והשמ .תרשהמ קחמ טושפ הייהת תשקבתמה

 | :(ותוא ךוהעל ידַב ןותחת רקב ןמוטמה ךרע לע ץחל) ללכה רראית 3

 העדוהה תעגה רחאל הז ללכ לחה
 'פחטסוח(.ח6" הליכמ תאמ הרושה רשאכ

 תרשהמ קחמ
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 .הדרוהה ןמז תא וליפא ךוסחת התאו תרשה ןמ קחמת רדגומה גוסהמ העדוה תעכ

 ראודה תומכ תא ןיטקהל ךל עייסל הלוכי בלושמב םילכה ינש לש תלכשומ הלעפה

 .לבקמ התאש רתוימה

 ינורטקלאה ראודב חוטב שומיש
 ראוד תועדוה לבקמ התא רשאכ וילא ףשחיהל לולע התאש רתויב לודגה ןוכיסה

 םילימב וא ,ינסרה יביטקא ןכות ןמע תואשונ תוסנכנה תועדוההש ןוכיסה ןמ עבונ

 תעדוהל ףרצל ןתינ םיסוריו .ןישיב ןיעירמ ולאב אצויכו םיעלות ,םיסוריו תורחא

 םא ראוד תעדוה לש 11111-ה ןכותב אצמיהל לוכי ינסרה ןכות .ינורטקלא ראוד

 .111א1, ןכות לבקל ךלש ראודה תינכות תא רידגמ התא

 תלבקמ וא ינורטקלא ראודל םיפרוצמ תלבקמ ןיטולחל ענמיתש ץלמומ הז ןיא

 ןגהלו תוסנל ידכ תוריהז ידעצ המכ טוקנל ךילע ,תאז םע ,111/1, טמרופב תועדוה

 .ךמצע לע

 ינימ לכל לובק ילכ ךופהל הלוכי ךלש סנכנה ראודה תבית ,םדוק יתנייצ רבכש יפכ

 שמתשמ התא םא יניצר דרטמ תויהל לוכי לבז ראוד .היוצר אל תרושקת לש םיגוס

 ,ךידלי םע סנכנה ראודה תבית תא ףתשמ התא םא .ךלש סנכנה ראודה תביתב דבל

 תויונמדזה רתוי שיש ללגב קר ולו לודג רתוי דוע ןוכיסל ךופהל לוכי לבזה ראוד

 לשמ ךלש ראודה תובית תא דירפהל ידכ) .ולבקי םהש ןיינועמ ךניא התאש ךידליל

 .(6 קרפב רומאכ תודרפנ תויוהזב שמתשהל לוקש ,ךידלי

 םיינסרה םיפרוצמ דגנ העינמ יעצמא

 תויהל םילולעה ינורטקלאה ראודל םיפרוצמב ריהז לופיטל םייסיסבה םיללכה

 :םה םיינסרה

 שיש ץבוק לכ וא ,00%1 ,םא₪ ץבוק) הצרה רב אוהש והשלכ ףרוצמ חתפת לע %

 תינכותב שומיש ידי לע ותוא קורסו ץבוקה תא רומש ,וחתפל םוקמב .(דוק וב

 תינכות רשאכ תאזו ץבוקה תא ץרה הקירס רחאל קר .תינכדע סוריו יטנא

 שומיש לע ץילממ ינא .הלועפה תא תרטנמו עקרב תלעופ סוריו יטנאה

 איה וז תינכות .(וצו/ש.גחטוז6!ט16.00.1]) לביסריוניא לש סוריו יטנאה תינכותב

 רכומ וניאש שדח סוריו הז םע ףא סוריו לש תוגהנתה ההזמה תירנג תינכות

 .תינכותל

 העדוהה תא קוחמל ףידע .רכומ אל רוקממ עיגהש ףרוצמ חתפת לע םלועל %

 .ךל רכומ וניא חלושה םא ףרוצמ הליכמה
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 ,םיפרוצמ ךל חלוש וניא ללכ ךרדב רשא רכומ חלושמ העדוה לבקמ התא םא +

 םורגל רשאמ רוריבל ןופלט תחיש ריחמ זבזבל בטומ .חתפתש ינפל ררבל ףידע

 ןכא םאה ינורטקלא ראודב ררבל וא ןפלטל ססהת לא .בשחמל ךיפה יתלב קזנ

 סוריו לכש םינושארה םירבדה דחא יכ רוכז .ראודה תא חלש ךל רכומה חלושה
 סקנפ לע "שבלתהל" אוה שדח בשחמ קיבדמ אוהשכ השוע ינורטקלא ראוד
 .הז סקנפב עיפומש ימ לכל ומצע תא רגשלו תובותכה

 ךל העיצמהו תבותכ רסח וא ימינונא םרוגמ העיגמה ראוד תעדוה לכ דימ קחמ

 .הז גוסמ "התפמ העצה" לכ וא ךמימ תיארש רתויב ביהרמה קחשמה תא תוסנל

 !זוחא האמל המיא דע בורק ינלטק סוריו הזש יוכיסה

 םיצבק רקיעב ,םיסוריו ליכהל םילוכי הצרה ירב םניאש םיצבק םגש אנ רוכז
 ומכ ,םימושייל קיסייב לאו'זיו תוינכות וא ורקאמ תורגש ליכהל םייושעה

 ךניאש םרוגמ ףרוצמ לבקמ התא םא .םירחא סיפוא ימושייו לסקא ,דרוו יצבוק

 ץבוקה תא חתפתש ינפל חלושה םע ררב ,ולאכ םיצבק ונממ לבקל הפצמ

 ללכה לע רומש .סוריו יטנאה תינכות לש הקירס רחאל קר ותוא חתפו ףרוצמה
 "ןהדשחו והדבכ"

 עצב .דושח ףרוצמ לש הרקמ לכב ךתוא ריהזהל סופסקא קולטואא תא רדגה
 :םיאבה םידעצה תא

 .תויורשפא חיש-ודה תבית תחתפנ .תויורשפא הדוקפב רחב םילכ טירפתהמ 1

 .החטבא היסיטרכב רחב 2

 :תונמוסמ תואבה תויורשפאה יכ אדו 3

 080710106 51008 2.006 - (תטבואמ רתוי) םילבגומ םירתא רוזיא

 .(/[סז6 560016)

 ראוד חולשלו יל תוזחתהל וסני םירחא םימושי רשאכ יתוא רהזה

 (0/ הודו 16 ל/ג6מ (21וז /\ ]10871008 11 10 5620 1/3911 45 \6)

 ולאש יפכ לבגומה רוזיאה יללכ יפ לע תלעופ סופסקא קולטואא תעכ 4

 .(13 קרפב האר) ררולפסקא טנרטניאב ךדי לע ורדגוה

 הרימש רשפאת לא תורשפאה תא םג ןמס תיברמ החטבאב ןיינועמ התא םא 5

 .םיסוריו תויהל םילולעש םיפרוצמ םיכמסמ לש החיתפ וא

 תינכותה דושח ףרוצמ לש הרקמ לכב ,5 ףיעסב רומאה תא תלעפה אל םא

 וזה העדוהה תא לבקמ התאשכ .ףרוצמל השיג תמסוח איהש ךינפב העירתמ

 ,לדחמה תרירב לש הנגהה תא תינמז ריסהל וא ףרוצמה ןמ םלעתהל לוכי התא

 .הנגהה תא ריזחהל זאו ,ןכמ רחאל ותוא קורסלו קסידל ףרוצמה תא רומשל

 .ליעל םיראותמה םידעצ םתוא יפ לע תישענ הנגהה תרסה
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 ינסרה חד ₪1 ןכות דגנ העינמ יעצמא
 לוכי התא ,111א11, ידי לע בצועמ ראוד לבקל ךל תרשפאמ ךלש תינכותה םא

 דחי ,תאז םע .ראודה תועדוה לש ביהרמה בוציעהו םילילצה ,הקיפרגה ןמ תונהיל

 אללש וא הנווכב ,לולע ראוד תעדוה לש חלושש ןוכיסה םג אב ולא תונורתי םע

 םא .םיינסרה הווא'ג ןומושיי וא טפירקס ץבוק ,4606% דקפ ץבוקב לולכל ,הנווכ

 לש הנגהה ןמ תונהיל לוכי התא (קולטואא וא) סרפסקא קולטואאב שמתשמ התא

 תא לבקמ התא םא םג .רפסה ךשמהב 13 קרפב רומאכ םילבגומ טנרטניא ירוזא

 הנהנ התא (המוד תרש וא ליימטוה ךרד) ררולפסקא טנרטניא תועצמאב ךלש ראודה

 .הנגה התואמ

 יתטריפש םיללכה תא לעפהו ךדשח תא ררועמש ראוד לכמ רהזיה הרקמ לכב

 תלעופ הבוט סוריו יטנא תינכותש ילב טנרטניאב לעפת לא םלועלו םדוקה ףיעסב

 .בשתמב עקרב

 הלעפה ירב םיצבק תותיחשמ רשא ,ןוטרונ לש וז תמגוד ,סוריו יטנא תוינכות שי

 לרטנל התפתת לא .ראודל םיפרוצמכ םתלבק תעב וא טנרטניאה ןמ םתדרוה תעב

 רוקמה לע ןיטולחל ךמוס התא ןכ םא אלא ,וז הנוכת לע רבגתהל ידכ תינכותה תא

 .ןוכיס ןיא יכ ענכושמו



 ראוד תביתכ

 ותחילשו ינורטקלא

 ןמזה הז ,ןכל .ראוד לבקלו חולשל איה ינורטקלא ראוד םושיי לש תירקיעה ותרטמ

 .ינורטקלא ראודב ךלש הנושארה העדוהה תא חולשל דציכ דומלל

 השדח העדוה תביתכ

 ןוחה העדוה ןולחה .ראוד רוצ ןצחלה לע ץחל ,סרפסקא קולטואא ןולחב 1

 | רה :אבה רויאב גצומל המודב חתפנ השדח

 הרע רארותקרד) טינָכ תלית הצר הוונע הכיש נצ

4 : > 
 רז יץויא םקיוו קמ ף. |

 דוב
 זול

 א ו ו ה 0 אש רופפוכ 292 (4)

 |: כיב

 .תוחוסה 10006
 זס055ו0ה |

 0005 סקס לטו

 פחוחוסח 06.60
 ע/פם 548: צאו [06ט5 60 ו
 סטפ (סחוקו49ז טסו וה

 ד: 0
 א: 53



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 לש טירפת חתפנ ,ראוד רוצ ןצחלל לאמשמש הטמ ץחה לע ץחלת םא

 .(דבלב תילגנאב ןקלח) ראוד לש םינוש םיגוסל תונכומ תוינבת התזה

 .138 דומעב הז קרפ ךשמהב האר

 המיתחה ,המיתח ץבוק תרדגה ראודה תינכות ינייפאמ תרדגה תעב םא ,בל םיש

 לכות ,תרחא .םדוקה רויאב גצומל המודב ,העדוהה חטש תיתחתב רבכ העיפומ

 ראוד חולשל הברמ התא םא ,תאז םע .רדגומ המיתח ץבוק ףרצל העדוהה ףוסב

 התא .עובק ןפואב התוא רידגתו המיתח ךמצעל ןנכתת יכ ץילממ ינא ,ינורטקלא

 .לבוקמכ הקיחמו הריחב ידי לע הילע רתוול םג לוכי

 לדחמה תרירבכ) ,ןימיל תרשוימ איהשכ תשבושמ העיפומ המיתחה םא 6

 המיתחה שוג לכ תא רחב ,(98 תונולחב תינבומה תירבעה הסרגה לש

 1 ןימיל לאמשמ הקסיפ ןצחלה לע ץחלו

 סקנפב אצמנ ןעמנה םא .ןעמנה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא דלקה 2

 לע ץחל .תובותכה סקנפ ךותמ תבותכה תא סינכהל לוכי התא ,תובותכה

 ,חיש-ודה תבית תא חותפל תנמ לע ,(68) תבותכ תרוש לכל ןימימש ןצחלה

 :אבה רויאב גצומל המודב

 םינפמנ תריחב

 :חמישרה ךותמ רחב וא םש דלקה

 | .שופוח |

 :העדרהה ינעחנ = תישאר תוהז לש רשק ישנא

 ינור רחש 5
 רחש ₪
 ו <::קתוע , רינו ,ףחש ₪

 ] הקסנ'זור =
 ילטנ ,יקטנ'זור ₪
 ירח ,ןצק ₪

 ביני ,הקוק 2
 <-:רתסות קתוע

 ₪ םינייפאת שדח רשק שיא

 2 לוטיב | רושיא
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 .םינעמנה לש תיטמוטואה המלשהה תנוכתב םג רזעיהל לוכי התא

 םשה ,תובותכה סקנפב אצמנ ומש םא .ןעמנה םש תא דילקהל לחתה

 ךשמה ,שקובמה ןעמנה לש הניא המלשהה םא .יטמוטוא ןפואב םלשוי

 ןתואב תוליחתמה תורחא תועצה עיצהל ךישמת תינכותהו דילקהל

 ידי לע אבה הדשל האלה רובע טושפ ,הנוכנ המלשהה רשאכ .תויתוא

 התואב ראשיהלו העצהה תא לבקל ידכ שקה וא ,180 תשקה

 .םיפסונ םינעמנ ףיסוהל ידכ הרוש

 ופיסוהל ידכ (10) לא ןצחלה לע ץחלו ןימימ המישרה ךותמ ןעמנה תא רחב 3
 תיליג םא .הנוילעה תילאמשה תינולחל קתעומ ומש .םינעמנה תמישרל

 ינמיה ןצחלה םע וילע ץחל ,תילאמשה תינולחב וב רחב ,ןעמנ תועטב תרבעהש

 .(86ת1006) רסה הדוקפב רחב חתפנש ץפקומה טירפתה ןמו רבכעה לש

 לוכי התא ,ךלש תובותכה סקנפב תוצובק תרדגה םא הצובקל חולשמ /
 לע ץחלו הצובקה תא רחב טושפ .תחא תבב םינעמנה לכל העדוה רגשל פיט

 ךיקפס לכל ,ךיתוחוקל לכל העדוה רגשל לוכי התא ךכ .(10) לא ןצחלה
 .רחא ףתושמ הנכמ ילעב םינעמנ לש תרחא הצובק לכל וא

 םיבתוכמ לש תובותכ ןייצל לוכי התא ,(00) קתוע לע הציחלו םש תריחב ידי לע 4
 ךמסמה לש קתעה חולשל ןיינועמ התא םא .העדוהה לש קתעה ולבקיש םיפסונ
 ותוא סנכה ,ךכ לע ועדי םירחאה םיבתוכמהש ןיינועמ ךניא ךא ,ףסונ בתוכמ לא
 העדוההש אדוול הצור התא םא .(360) רתסומ קתוע לע הציחל ידי לע תינולחל
 לבקת רשאכ ךכ .רתסנ קתעה לבקמכ ךתבותכ תא ןייצל לוכי התא ,בטיה תחלשנ
 .ותוא ולביק םירחאה םיבתוכמה םג יכ חינהל לכות ,ךילא חלשנש קתעהה תא

 רוגסל ידכ ,רושיא ןצחלה לע ץחל ,םינעמנה לכ תא רוחבל םייסמ התאש רחאל
 .השדח העדוה ךסמה לא רוזחלו םינעמנ תריחב הביתה תא

 .העדוה לש םיקתעה ילבקמ ןויצכ ינורטקלא ראודב לבוקמ - 66 רוציקה /
 םע השענש קתעה רמולכ ,69זטסח 000 לואשה גשומה לש רוציק והז

 .ינרדומו שדח גשומל הביתכה תונוכמ ןדיע לש גשומ ךפה ךכ .יפוק ריינ הרדגה
 .הארנ יתלב קתעה רמולכ ,31וח6 69זטסת 000 תא גציימ 360 רוציקה
 םינעמנה ןמ דחא ףא ךא העדוה תא לבקי ןאכ ןעמנה ,תורחא םילימב
 .ותבותכ תא תוארל לכוי אל םירחאה

 ךא ,הבוח הניא השירדה םנמא .(5ט60]0) אשונ הביתב אשונה תא ןייצ 5
 תנמ לע ,ןודנה אשונה לש רצק ןויצ םיבייחמ טנרטניאב םילבוקמ םיסומינ
 םישמתשמ .העדוהה ףוג תא אורקל סנכייש ינפל רבודמ המב עדי לבקמהש
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 ןיוצמ אל האשונש העדוהמ זובב ,םיתעל ,ומלעתי ינורטקלא ראוד לש םיקיתו

 .(...רחא ביבח חלושמ וא תנתוחה ןמ העדוה וז ,ןכ םא אלא)

 ,רומאכ ,וז ,המיתח ץבוק תרדגה םא .הנותחתה הביתב העדוהה ףוג תא בותכ 6

 תפסונכ המיתחה תא תרדגה אל םא .חולשמה תעב יטמוטוא ןפואב תפסוותמ

 = .המיתחה תא וישכע ףסוה ,השדחה העדוהה ספוט תחיתפ םע
5 

 70 .(5600) חלש ןצחלה לע ץחל ,העדוהה תא חולשל תנמ לע 7

 ,ידימ ןפואב ראודה תא חולשל רדגומ וניא סרפסקא קולטואא םא 8

 אצוי ראוד תבית םשב היקיתב ןיתממ ךלש ראודה ,הז רפסב םדוק רומאכ

 אא וז היקיתב ןיתממה ראודה תא תוארל לוכי התא .(0ט(008)

 | ו לבק/חלש ןצחלה לע ץחל ,ןיתממה ראודה תא חולשל ידכ .ולטבלו

 .(56ם6 800 606106)

 לוכי התא .(86ת1 6(1מו8) ותלשנש םיטירפ היקיתב תוגצומ וחלשנש תועדוהה 9

 ידי לע רחא ןעמנל םריבעהל וא שדחמ םחלשל םג לכותו ,םש ןהב תופצל

 .םיטירפתב תומיאתמה תודוקפב וא םילכה לגרסבש םינצחלב שומיש

 תירבעב ינורטקלא ראוד
 העדוה בותכל לוכי התא .תולבגמ לכ אלל תירבעב הדובעב תכמות סרפסקא קולטואא

 תא תלביק תינכותה תרדגה תעב םא .תינכותה לש םילכה לכב שומיש ךות תירבעב

 .תונווגמ ןה תויורשפאה ,1111/[, טמרופב תועדוה חולשל תרחבו יתצלמה

 ,הקיפרג יעטק םג ,ירבעה חסונל ףסונ ,העדוהל ףיסוהל לוכי התא ,יתנייצ רבכש יפכ

 השעמלו ,םינוש םינפוגב שמתשהל םג ,ןבומכ ,לוכי התא .דועו טסקט-רפיה ירושיק

 .ךלש בשחמב ןקתומה ןפוג לכב שמתשהל

 ,98/95 תונולח לש קלח וניאש ,דחוימ ןפוגב שמתשמ התא םא יכ רוכז ,תאז םע

 .לדחמה תרירב ןפוגב תגצומ תויהל הלולע העדוהה לבקמה לצא

 ,תויניטל תויתואב ןייצל ךרטצת ,םיקתעהה ילבקמו ןעמנה לש םינעמה תאש ןבומכ

 םיתעל ,רהזה תאז םע .תירבעב בותכל לוכי התא העדוהה ףוג תאו אשונה תא ךא

 ךמות וניא לבקמה ןפדפדה רשאכ רשפ ירסח םיוות לש בוביגכ גצות אשונה תרוש

 .תירבעב

 שמתשמ אוה יכ אדו ,תירבעב העדוה והשימל רגשמ התאש ינפל

 לילב תוארל לולע לבקמה תרחא .וז הפש גיצהל תלגוסמה ראוד תינכותב
 הרהזא

 קולטואא תינכותב שמתשמ לבקמה םא .תורזומ תוינווי תויתוא לש :

 םא יכ רוכז .תויעב לכ אלל תירבעב העדוה ול רגשל לכות ,סרפסקא

 ולצא תירבעה ,4 פייקסטנ לש ראודה תינכותב שמתשמ ךלש ןעמנה

 .הכופה הלימ לכשכ גצות
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 ?תירבעב בותכל דציכ

 . ןימימ הקסיפ ןוויכ לש ןצחלה לע ץחל .ישוק לכ ןיא העדוהה ףוגב תירבע תביתכב

 תירבעב ךמות ןרותה ןפוגה יכ אדו ,(תוקה+ זס 1.6% ז80ז80) לאמשל

 .ךתושרל םידמוע בוציעו השגדהל םילכה לכ .דלקהו

 ןוויכל רובעל ידכ ,ינמי 5גוא + 0₪1 םישקמה רוציק תא שקה - אשונה תרושב

 .דלקהו תירבע איה הביתכה תפש יכ אדו ,לאמשל ןימימ הביתכ

 ךלש העדוהה בוציע
 האר) 11111, טמרופב הנחלשת ךלש תועדוהה יכ תעבק תינכותה תרדגה תעב םא

 תינכותה רשאכ .האנ הרוצב ךלש תועדוהה תא בצעל לוכי התא ,(103 דומע ,6 קרפ

 ךתושרל םידמועו העדוהה ףוג רוזא לעמ בוציע לגרס גצומ ,הז טמרופל תרדגומ

 :האבה הלבטב םיראותמ םדוקפתו םינצחלה .םילכ רפסמ

7 - - 

| 
 הנישא 4

 הקסיפ ןונגס

(50/16 8190180 ) 

 (3010) שגדומ

 (81(1ו0) יוטנ

 ((ת66ז1גמ6) ןותחת וק

 (סת+ 001סז) ןפוג עבצ

 םירפסמ בוציע

 ( יסדה 8001מ8 1צוגתנ0615)

 םיטילבת בוציע
 (1יסתתנ8001ם8 13וג11615)

 הסינכ ןטקה
 (126016886 1006מ10010מ)

 הסינכ לדגה |
 | (1מ0108586 1006ה1400מ) |

 טסקטה תא בצעל ידכ ,שומישל

 ויוביע ידי לע טסקטה תא שיגדמ

 יוטנ טסקט - טסקטה תא הטמ

 טסקטל תחתמ ןותחת וק ףיסומ

 לכות םהמ םיעבצ לש טירפת חתופ

 רחבנה עבצב היהי טסקטה .רוחבל

 םע תואקספכ טסקטה תא בצעמ

 יטמוטוא רורפס

 םע תואקספכ טסקטה תא בצעמ

 םיטילבת |

 הקספה לש טסקטה תסינכ תא ןיטקמ |

 תחא באט תדיחיב

 = תחא באט תדיחיב טסקט תסינכ לידגמ

 (...ךשמה)
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 טסקטה תקספ תא לאמשל רשיימ = (4]ו8ח 1.68) לאמשל רשי

 זכרמל הקספה תא רשיימ ((026ת40) זכרמב

 ןימיל הקספה תא רשיימ | (8118מ 181) ןימיל רשי

 םידדצה ינשל הקספה תא רשיימ םידדצה ינשל רשי
 (1וג5019)

 הקספה תביתכ ןוויכ תא עבוק ןימיל לאמשמ הקסיפ

 ןימיל לאמשמ (1.68 זס תג

 לאמשל ןימימ הביתכה ןוויכ תא עבוק לאמשל ןימימ הקסיפ

 (תיטרדנטס תירבע הביתכ) (וו5+ 0 1.68)

 םיווק דומעה לע טטרשל רשפאמ יקפוא וק ףסוה

 םייקפוא | (1ם56 110120141 [1מ6)

 תריצי רשפאמ .רושיק-רפיה תפסוה רושיק-רפיה רוצ

 םירשפאמה ךמסמב "םימח" םירושיק ((210816 8 11/קסז]ות8)

 השילג

 רשפאמ ,הנומת תפסוה רשפאמ הנומת ףסוה

 ךלש בצועמה בתכמל הקיפרג ףיסוהל (18564 121001ת0)

 תוינבתב שומיש
 4 | תוינבת רפסמ ךתושרל הדימעמ סרפסקא קולטואא

 | ראודרוצ  ןבומכ) שמתשהל לוכי התא ןהב ,ךלש תועדוהה בוציעל

 ו תוינבת לש ןקלח .(111א/1, טמרופב דבוע התא םא קר

 8₪63 | תדלוה םויל הנמזה לשמל ומכ) טסקט תוליכמ ולא

 0 תילגנאב אוה ןקלח ךא ,(םיינועבצ םינולבב תרטועמ

 7 ילארשיה שמתשמה ןכלו ,ןימיל תורשוימ ןניא תורחאו
 ו ךורעי םא אלא) הבורמ תלעות ןהמ קיפהל לכוי אל

 מוסה מע ות ,תוינבת ןנשי ,תאז םע .(ךשמהב ראובמכ שדחמ ןתוא
 ה 8 בצועמ עקר תועיצמה ,160001084| תינבתה לשמל ומכ

 .םיבתכמדיינתוחג | הטמ ץחה לע ץחל ,סרפסקא קולטואא ןולחב .דבלב

 םינתכמריינאלל |  חתפייו (0001ק086 1/1055480) ראוד רוצ ןצחלה דילש
 0 :אבה רויאב גצומל המודב תוינבת לש טירפת

4 
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 גצומ העדוהה ףוג רוזאב רשאכ ,חתפנ העדוה תביתכ ןולחו תוינבתהמ תחאב רחב

 הביתכ חטש םע ךסמ גיצת 166תת104] תינבתה לשמל .תינבתה יפ לע בוציעה

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תלכת עבצב םיווק תשרב תשורמ

 השדה העדוה ול

 הרוע העדומ םילכ בוצע הבסוה חגוצת חכירע ץבופ ]

 55-44 09 0 ע)
 | לא ₪

 :קתוע ₪

 :רתסוח ₪

 :אשונ

 4 בט בו

 .רתוי "תיעוצקמ" הארת קר איה ,הליגר העדוה תביתכל ההז תינבתה יבג לע הדובעה

 יפרג םושיי לכמ תאבוימ) הקיפרג ללוכה ,בצועמ ךמסמ רוציל לוכי התא ךכ

 דועו (ינורטקלא ראוד לש תובותכ וא) טנרטניא ירתאל םירושיק ,(ךתושרבש

 בצועמ עקר לע תאז לכו ,ךילע הבוטה ןורשכה דיכו ךיכרצמ בייחתמכ םיטקייבוא

 .יעוצקמ בוציע לש ךפונ ןתונה

 :רוציל לוכי התאש העדוה לש המגוד גיצמ אבה רויאה

 טישרמ םידפט ₪5

 הוןפ ראוותעוומ סילב גוציט הבטוח הנוצת הכיוע ץגוע |

 פ ₪ 005 ש
 צוקומ - לא[

 םתופ

 סישוח םיופס .אשונ

 ₪3 - ₪4 55 2 2 8 7 מ 2 = ₪

 האצוה

 םוקופ ((-))
 !דתויב םיארקנה בשחמה ירפס

 םישדח םירפס רסירתכ ונאצוה ירבעה רפסה עובש לגרל יכ םכתעידיל איבהל םיחמש ונא .
 הלכו (תוכרעמ ילהנמו םיתנכתמ) םייעוצקמ םישמתשנל םירתוכננ לחה םיאשונה ןווגמ לכב
 םיאצמנה תוינכותהו הרמוחה ןמ רתוי קיפהל םיצורה ,םיעצוממה םישמתשמל םירפסב
 :תבותכב אצמנה ונלש טנרטגיאה רתאב ןייעל םינמזומ םתא .םתושרב
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 תחתופ וילע הציחל .רושיקכ בצועמ %/60-ה רתא תא רכזאמה טסקטה יכ בל םיש

 .הבוקנה תבותכבש רתאה תא הלעמו ןפדפדה תא

 ךלש "םיבתכמה ריינ"ב שומיש
 ליחתהל לוכי התא ,םילילמתה דבעמב ומכ קוידב ,ךלש ינורטקלאה ראודה תינכותב
 לוכ: התא םילילמתה דבעמב בתוכ התאש םיבתכמה תא ,םלוא .קיר דומעמ

 ,ןוגראה יטרפ ,חלושה םרוגה לע םינותנ ללוכה רדוהמ םיבתכמ ריינ לע סיפדהל
 לכל ,ךלש ריינ לע סיפדמ ךניא ךלש ינורטקלאה ראודה תא .ולאב אצויכו הקיפרג
 םינותנה לכ יכ גואדל ךילע ןכל .ולש ריינה לע ותוא סיפדמ ןעמנה רתויה

 .העדוהה לש קלח ויהי םייטנבלרה

 יתראיתש ישוקה לע רבגתהל לוכי התא ,111/11, טמרופב תועדוה חלוש התא רשאכ

 .(519/וסחסְע) םיבתכמ ריינ תוארקנהו רידגמ התאש תוינבתב שומיש ידי לע ליעל

 ,תואקספ יבוציע ,ינועבצ עקר ,הקיפרג ךלש תועדוהל ףיסוהל לוכי התא וז הרוצב

 ,תועדוה לש םיוסמ גוסב וללכייש ןיינועמ התאש םיביכרמ ללכבו ןפוג ילדגו םינפוג

 ידכ ,818080ג16 - המיתח ךל רידגהל לוכי התא ,ףסונב .בוציעב תודיחא וחיטבי םגו

 .רגשמ התאש העדוה לכ לש הפוסב שארמ רדגומ עדימ ףיסוהל

 םיבתכמ ריינ תרדגה

 ןכלו ,יניצר יקסע שומישל תומיאתמ ןניא ,ןבורב ,תינכותב תורדגומה תוינבתה

 התא ,תאז םע .ךמצעב ךלש םיבתכמה ריינ תא רידגהל ידכ ילכ תינכותה ךל תנתונ

 םיבלשה יפ לע לעפ ,ךכ םשל .סיסבכ תומייקה תוינבתה תחאב שמתשהל לוכי

 :םיאבה

 ,תוינבת המכ תועצומ חתפנש טירפתב ,ראוד רוצ ןצחלה לש הטמ ץחה לע ץחל 1

 חיש-וד תבית תחתפנ .(561666 59110ת07) םיבתכמ ריינ תריחב הדוקפב רחב

 :אבה רויאב גצומל המודב

 םיבתכמ ריינ תריחב

 רי - 5ו8ווסחשוע <-צ | :ב שפה :חמידקמ חגוצת

 506005.תוח 45] 1.6865 וו 5
 ד 60/08! זה 5] 18026.הוזח 4:] = (םאוטפ !טחסה וזח 5 |

 רשנ.תוח %] מוטו ו ] 068 087.חז 4 | |

 א6וסוא 8102.ח1₪ 45] סנה תו 6
 [% 08/05. תות 45] הב 4 5

 5טת|!סואסז וז 5]

 | :ץבוקח םש .חמידקמ הגוצת <

 | לוטיב 5 דדו 65 (" תו תש | :גרסח םיצבש |..שדח תריצנ 1 דע
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 ץבוקה םש לע הציחל .תועצומה תוינבתה ןמ תחא לכ תא רוחבל לוכי התא

 םיצבקהש בל םיש .ןימי דצבש המידקמה הגוצתה תביתב המגודה תגצהל םורגת

 ץבוק לכב ,ןויעה ילכב שומיש ידי לע ,רוחבל לוכי התא ןכלו 118. יצבוק םה

 שומיש ךות שדח ץבוק רוציל םג לוכי התא .בשחמב ךלצא רומשה 1111, גוסמ

 .ולאכ םיצבק תריציל לקו ןיוצמ ילכ תללוכה 2 וא 2000 דרוו תינכותב

 ,החותפ העדוההש תעב עקרב ןגנתיש לוק ץבוק םג ףיסוהל לוכי התא

 .תושק זגרתי ןעמנ לכו קנע ץבוק רוציי רבדה !ךכמ ענמיה פיט

 העדוה תריציל חיש-ודה תבית .רושיא לע ץחלו ךל םיאתמה ץבוקה תא רחב 2

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תחתפנ השדח

 : וי גו ל יל [

 הוזע ראודתעדוח םילב בוציע הפסוה הגוצת הכיוע ץבוק |

 ורה פן ₪- ₪ ₪ | = ומי שמ
 |[  ווטופ 0

 0 0 6 רקס ל
 םישדח םיתוריש תגצה :אשונ

 א.5ח.5 60 חוקט(6ז5 דפ מ"עב םיבשחמ ר.ש.נ

 סיפואו תונולח ימושיי לכב הכימתו הכרדה ,ץועיי יתוריש
 03-7300775 .סקפ 050 558713 .לט - 52109 ןג תמר 994 ד ת

 = -חו 811: 5חוחוסחכוחוסז חו || :ינורטקלא ראוד

 !דאמ בושח

 תא תוארל לכוי הלעמו 5 סרפסקא קולטואאב שמתשמש ימ קר יכ רוכז

 םיגצומ תויהל םיינוי םיוות וא הלאש ינמיס םילולע תורחא תוינכותב .תירבעה

 ,המיאתמ תינכות שי לבקמל יכ חוטב ךניא םא .תוירבעה תויתואה םוקמב

 !דבלב תילגנאב ךלש םיבתכמה ריינב שמתשה

 .רדגומה םיבתכמה ריינ לש ןוילעה קלחה תא הגיצמ תינבתה ,תוארל ןתינש יפכ

 .ךלש תיחכונה העדוהה תא דילקהל לוכי התא תרתוכל תחתמ

 ךדיב ןיא םא .טנרטניא ךמסמכ הרמשנו 2000 דרווב הרצונ ליעל תגצומה המגודה

 הכירעה ילכב שמתשהל םג לוכי התא ,תירבעב 11/1, יצבוק ךרוע וא וז תינכות
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 ךלש קסידב יכ אדוול ךילע .ךלשמ תירוקמ תינבת רוציל ידכ סרפסקא קולטואא לש

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,ןכמ רחאל .שמתשהל הצרת וב יפרג ץבוק אצמיי

 ,תוינבת המכ תועצומ חתפנש טירפתב ,ראוד רוצ ןצחלה לש הטמ ץחה לע ץחל 1

 המיאתמה תינבת אצמתש דע הטמ לולג .םיבתכמ ריינ תריחב הדוקפב רחב

 ,המידקמ הגוצתב ,גצות לאמשמש המישרב רחבתש תינבת לכ .הז עגרב ךיכרצל

 7600108| תינבתב יתרחב ,תיחכונה המגודה ךרוצל .ןימימ הגוצתה תביתב

 םיילוש תונתונ ןאכ תוינבתה בורש בל םיש .םדוק הב ונשמתשה רבכש

 התא .תירבעה יבתוכל תוישומיש ןניא ןכלו ,דומעה לש לאמש דצב םירטועמ

 טסקטל תינדי ותוא ףילחתש יאנתב ,טסקט תוללוכה תוינבתב שמתשהל לוכי

 .ךרוצל םאתהב טסקטה ןוויכ תא הנשת וא ,תירבעב

 ךלש םיבתכמה ריינ תא ךורעל לוכי התא תעכ ,(2610 הכירע היסיטרכה לע ץחל 2

 ריינב הצור התאש המ לכו \/65 ירתאל םירושיק ,הקיפרג ףיסוהל ,ךנוצרכ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ךלש םיבתכמה

 השדתמ העדוה ₪%

 הונע רדאודתעדומ םילכ בוציע הפסוה הגוצת הכיוע ץבוק |

88-49-00 %2-\: 
 לא ₪

 :קתוע ₪1

 :רתטומ קתוע [4]

 יאשונ

 ₪ - 9 ₪ 55 84 22 2 שק א| |[ א

5 
 6565 00 חו +6ז5 ודמ מ"עב םיבשחמ ר.ש.נ ₪9

 סיפואו תונולח ימושיי תעמטהו תוכרעמ חותינ ,הכרדה ,ץועי יתוריש

 7300775-03 .סקפ 6313950-03 .לט - 52109 ןג תמר 994 ד.ת

 המידקמהגוצת | | ךופמ | ]

 רומש ןצחלב אלו (58/6 45) םשב הרימש הדוקפב שמתשה ,ךמסמה תא רומש 3
 תא ךל ריכזיש םש ךמסמל ןת !תרחב הב תינבתה תא הנשת תרחא - (5800)
 הבש היקית התואב רמשיי ךמסמהש ךכ לע דפקה .'יקסע-קנלב" לשמל ,ותוהמ

 היקיתה וז לדחמ תרירבכ) תוינבתה לכ תא תרמוש סרפסקא קולטואא תינכות

 חתכשת לא .((2:\זסקזהתב 1165*1\(סתותוסת 11070501%/[\11105 518160 51106

 דד, ₪165 ץבוקה גוס רחבנ גוסכ רומש הביתב יכ אדוול

 גצומ ךלש םיבתכמה ריינ דציכ תוארלו השדח העדוה חותפל לוכי התא ,תעכ 4

 .טסקטה תדלקהל ןכומ ,העדוהה ףוג רוזאב
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 המיתח תרדגה
 תבותכבו ךמשב ,11561%6ל רגשתש רמאמ לע וא ,ךלש ראודה לע םותחל לוכי התא

 םיעיפומ ולא םיטרפ .לבוקמ הז ןיא (1256%6+-ב תוחפל) ךא ,ךלש ינורטקלאה ראודה

 ומצעל בצעמ ףתתשמ לכש 1156%6+ב לבוקמ .םהילע רוזחל ךירצ ךניאו תרתוכב

 .ותוישיאמ והשמ ףקשתו םירחא םישמתשממ ותוא דחייתש ,המיתח

 המכ לש ףצר איהש המיתחב רוגיש לכ לע םותחל לבוקמ - המיתח ;[-

 שמתשמה םש תא ללכ ךרדב תללוכ המיתחה .ךמסמה ףוסב תורוש | 7/

 יוות תללוכ המיתחה .תפסונ הרימא איה הבש בושחה ךא ,ותבותכו הרדגה

 רשקתמה שמתשמ םגש ךכ ,הקיפרגב שומיש תושעל ןיאו דבלב טסקט

 סינכהל לוכי התא .העדוהה תא אורקל לכוי תיפרג אל הלעפה תכרעממ

 .ךמלוע תפקשה תא דחא טפשמב הריבעמה ,ךלש הנונש הרמא המיתחב

 תא רכזאל הזכ הרקמב דפקה - םירחא ירבדמ טוטיצ לולכל םג לוכי התא

 תא ההזיש ימ דצמ טנרטניאב זוב לש תונותיקל הכזת תרחא ,רוקמה
 .רוקמה

 תא ילוא המישרמ הכורא המיתח .רצק ץבוק אוה בוט המיתח ץבוק

 ךרוצ אלל ךיראמה ןמז זובזב והז טנרטניאב שמתשמ לכ יבגל ךא ,םתוחה

 .דרטמ הווהמו העדוהה לש הדרוהה ןמז תא

 ,"ידלונה תא האורה ?םכח והזיא" ומכ טוטיצ .תואשילקב שומישמ ענמיה

 עמשיהל ילבמ תילגנאל ומגרתל לכות םאה ךא ,תירבעב רדהנ לצלצמ

 !?םילוטיטל הבולע תמוסרפכ

 קיפמה םילילמת דבעמב וא טסקט ךרועב שמתשה ,המיתח ץבוק רוציל תנמ לע
 ינמיס ,תורפס ,תויתוא לש םיינקת םיוות קר שי םהב םיצבק) םייקנ 4561[ יצבוק

 אלל דבלב טסקט יוותב שמתשה .(תונולח לש םיוותה תלבטמ םירחא םיוותו קוסיפ
 .טסקט בוציע לש םיפסונ םינייפאמ וא תויטה ,תושגדה

 .תורוש 3 - 5 לש ץבוק רוצ 4

 ךמצע לע םיהזמ םיטרפ לולכ %

 וא "ןוטסובמ קנוחה" ומכ םיצצופמ םייוניכב וא םייודב תומשב שמתשת לא +
 לכמ זובב םלעתהל םייניצר םישנאל ומרגי ךא ,ךתוא םימישרמ ילואש "םקונה"
 .ךלש העדוה

 םא אלא ,תויניצר םייח תויפוסוליפ ינפ לע הלילק וא תילותיה הרמא ףדעה +
 .םוקיה תוהמו היפוסוליפ לע ןויד תוצובקב ףתתשהל דמוע התא

 םיפתתשמ לצא ןהו ראוד ילבקמ לצא ןה ךתוא תגציימ ךלש המיתחה יכ ,רוכז +
 רומא התאו (10 קרפב ךשמהב אצמת םיטרפ) ,(256%6<ב ןויד תוצובקב
 .ןמז ךרואל הב שמתשהל
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 הרזע שנפיח הכירע ץבוק
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 תינכות וא ראוד תינכות לכ .העדוה לכב שדחמ המיתחה תא דילקהל רומא ךניא
 התוא הפיסומו ,המיתחה תא רומשל ךל תרשפאמ 1250%% לש ןויד תוצובק תאירק
 .רוגיש לכ ףוסב ךרובע

 לש רמאממ וא ,ינורטקלא ראוד לש העדוהמ רושיק תרשפאמ סרפסקא קולטואא
 רושיק לולכל לוכי התא \/60-ב תיב דומע ךל שי םא ,ןכל .9/60-ב דומעל

 יפ לע לעפ ,המיתחה תא רידגהל תנמ לע .ךלש המיתחה ןמ קלחכ ותבותכ לש
 :םיאבה םיבלשה

 ,(וז הרטמל ןיוצמ תונולח לש תומישרה סקנפ) טסקט יצבוק ךרועב שמתשה 1
 הרושה תרחא ,הרושב םיוות 65-ל רבעמ גורחל אלש דפקה .המיתח ץבוק רוצ
 .ןוימטל דרי ךלמע לכו ךתחית

 .ךלש ראודה תינכות תאצמנ הב היקיתב יוצר ,ץבוקה תא רומש

 םילכ טירפתב .החותפ הניא םא סרפסקא קולטואא תא חתפ :ץבוקה תא רדגה

 תומיתח היסיטרכב רחב זאו (00מ5) תויורשפא הדוקפב רחב (7001)

(0100801168). 

 תא ודילש הביתב דילקהלו (16א0) טסקט היצפואה ןצחלב רוחבל לוכי התא 4
 ןייצלו (116) ץבוק היצפואה ןצחלב רוחבל םג לוכי התא .ךלש המיתחה חסונ

 .(210%856) ןויע לע הציחל רחאל וב רוחבל וא ,המיתחה ץבוק לש ביתנה תא

 .רושיא לע ץחל

 העדוה לכש ידכ תואצויה תועדוהה לכל תומיתח ףסוה ןומיסה תבית תא ןמס 5
 ךופהת ,תורשפאה תא תנמיס םא .יטמוטוא ןפואב המיתחה תא לולכת תאצוי
 םא .תורבעומ תועדוהלו תובושתל תומיתח ףיסות לא ןומיסה תבית םג הנימזל

 .המיתח וליכי בתוכ התאש תושדח תועדוה קר ,וז הבית ןמסת

 תא תלוש התאו טסקט יוותב שומיש ידי לע יפרג בוציע הנוב התא םא 6

 ידכ .ןיטולחל שבתשי תרציש הפיה הנבמה 1111, טמרופב ךלש תועדוהה

 לכ וב ןפוג) עובק בחורב ןפוגל המיתחה לש ןפוגה תא ףלחה שובישה תא עונמל

 תוא לכ וב ןפוג) יסחי ןפוגב שמתשהל םוקמב (בחור ותוא םיספות םיוותה

 שיו ,הז םשל ןיוצמ היהי (6סטזגסז ת6ש ןפוג .(הבחורל םאתהב בחור תספות

 .תונולח בשחמ לכב םייק אוה יכ חינהל
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 רוקיב סיטרכ תנכה
 רוקיב יסיטרכ םיפילחמ םתא ,הנושארה םעפב םיקסעל תימע םע שגפנ התא רשאכ

 רוקיב יסיטרכ ךיתימע םע ףילחהל ךל תרשפאמ סרפסקא קולטואא .הרגשבש רבדכ

 לש רוקיבה יסיטרכ .ינורטקלאה ראודב רבעומה העדוהל ףרוצמכ םיילאוטריו

 התאשכ ./151 0816 לש רוציק - ט(6916 הנוכמה טמרופב םה סדפסקא קולטואא

 םידיוצמה םילבקמה ,1250%6+ל רגושמה רמאמל וא ךלש ראודל רוקיב סיטרכ ףרצמ

 ,פייקסטנ לש ראודה תינכות וא סרפסקא קולטואא) הז טמרופב תכמותה תינכותב

 סקנפ ךותל סיטרכה תא סינכהל םילוכי ,(השידח ראוד תינכות לכ השעמלו ,לשמל

 הליכמה תובותכה סקנפב השדח המושר רצווית הזכ לבקמ לצא .םהלש תובותכה

 .ךיטרפ לכ תא

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,רוקיב סיטרכ תנכהל

 רוצו תובותכה סקנפ תא חתפ .החותפ הניא םא ,סרפסקא קולטואא תא חתפ 1

 ןייצל ןיינועמ התאש םיטרפה לכ תא לולכ .ךמצע רובע תובותכה סקנפב ךרע

 ראודה תבותכל ףסונב ןופלט ירפסמו תבותכ לולכל הצרתש ןבומכ ,סיטרכב

 .תובותכה סקנפב שדח ךרע תריציל רשאב 107 דומעב ןייע .ךלש ינורטקלאה

 .תובותכה סקנפ לש המישרה ךותמ ךמש תא רחב 2

 הדוקפב רחב הנשמה טירפתבו (5אקס1) אצי הדוקפה לע עבצה ,ץבוק טירפתב

 .(13051ם055 (2810) רוקיב סיטרכ

 .רומש לע ץחלו ץבוקה תרימשל ךל םיאתמה םוקימה תא רחב 4

 .תובותכה סקנפ תא רוגס 5
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 רחב חיש-ודה תביתבו תויורשפא לע ץחל ,םילכ טירפתב ,סופסקא קולטואאב 6

 .רוביח היסיטרכב

 הביתה .ראוד ןומיסה תבית תא ןמס ,(דומעה תיתחתב) רוקיב יסיטרכ רוזאב 7
 .הנימז תויהל ךופהת תילאמשה

 .ךמש תא רחב .ךלש תובותכה סקנפמ תומשה לכ םיגצומ תחתפנה הביתב 8

 לע ץחל ,ךלש המושרה תא ךורעל ידכ תונמדזהה תא לצנל הצור התא םא 9
 .הכירע ןצחלה

 .רושיא ןצחלה לע ץחל 0

 קלחב עיפוי ,רגשמ התאש (1256%%% רמאמ וא) ראוד תעדוה לכב ךליאו הז עגרמ

 גצומל המודב ,רוקיב סיטרכ למס ,םינעמנה תרושל לאמשמ ,העדוהה לש ןוילעה

 :אבה רויאב

 ראוד תעדוח 'טולב בוצע | הפטוה .חגוצת הכיוע תרזע

 % י פו ₪|- ₪ 0 |[ ל | = ₪ 9 |
 ₪ [ [| לאש

 ו ו ו ו 0

 | שש יב יוכל לשל רו לכ "של יל 5 רב לש 400 2 :אשונ

 תא חותפל ךל רשפאיש תודוקפ יתש ןב ץפקומ טירפת עיפוי ,הז למס לע ץחלת םא

 ףרוצי סיטרכהש ןיינועמ ךניא םא ,ותוא קוחמל וא ונכות תא ןכדעלו סיטרכה

 .תמיוסמ העדוהל

 הארי ךסמה סופסקא קולטואאב שמתשמ אוה םא ,העדוהה תא לבקי ןעמנה רשאכ
 :אבה רויאב גצומל המודב רוקיבה סיטרכ למס תא

 רוקיב טיסוכ תפגוו ₪

 חוןמ ראוזתעדומ סילכ .חגוצת חכיוע ץנוש ]

 ן ם₪ | ₪ ₪ -||)-₪
 ו ל ו ה 4 ו פח | .רבפה .טלוכלבשה | בשת

 סיטרכ למס סו 2

 רוקיבה 1:06 2002 יא 29 ישילש םוי :
 רגדנגדיורפ ןופנש

 רוקיג סיטוכ תסנוד :

 דובכ ישגרב,

 להנמ ,רגרבנדיורפ ןועמש
 מ"עב םיבשחמ ר.ש.נ

 5 -וד: ה חו
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 .(0כ6ת) חתפ :תחא הדוקפ קר ובו טירפת חתפיי ,למסה לע ץחלי לבקמה םא

 :אבה רויאב גצומל המודב חיש-ודה תבית תא גיצת וז הדוקפב הריחב

 ףרוצמ ץבוק תחיתפ תודוא הרהזא

 :תתופ
 שס!.רגרבדיררפ ןרעתש

 בשחמל קיזהל וא םיסוריו ליכהל םיידשע םימידסמ םיצבק
 רוקממ לבקתה חז ץבוק יכ אדוול בושח .רחא ןפואב ךלש
 .ןמיהמ

 ?ץברקח םע תושעל דנוצרב המ

 ץבוקה תא חתפ ר

 ץברק לש הז גוט תחיתפ ינפל דימת לאש <

 | מ
 ותוא רומשל וא ךלש רוקיבה סיטרכב ןייעל ונוצר םאה טילחהל לבקמה לוכי ךכ

 ףסוה ןצחלה לע ץוחלל זאו ןויעל ותוא חותפל איה תצלמומה היצפואה .קסידב

 םוקמב סיטרכה תא רומשי לבקמה ךכ .(.406 10 4061658 300%8) תובותכה סקנפל

 .קסידב םתס אלו יוארה

 :אבה רויאב גצומכ םלשומה רוקיבה סיטרכ תא גיצת ,החיתפה תורשפאב הריחב

 רגרבנדיורפ ןועמש ינייפאמ

 הז רשק שיא תודוא עדיזהריצקת |5=>

 םש

 :רנורטקלא רארד תבותכ

 :תיבב ןופלט

 :תירותיא

 :דירנ ןרפלט

 ושיא טנרטניא ףד

 :תדובעב ןופלט

 :תדובעב סקפ

 :דיקפת

 :תקלהמ

 :דרשמ

 :תרבח םש

 :יקטע טנרטניא ףד

 רגרבנדיורפ ןועמש
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 יעוצקמ ךרוע

 תוחוקל תכימת

 לא רובע

 םיבשחמ-סוקופ תאצוה

 תו!כ:/ 2. (סספ
 ןלא רובע

 |  לוטיב | | | הושוא



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 ךלש העדוהב לופיטל םילכ
 םילכה לגרסב םיזכורמה םיפסונ םילכ ךתושרל םידמוע ,העדוה ןיכמ התאשכ
 :האבה הלבטב םיראותמ ולא םילכ .העדוהה תביתכ ןולח שארבש

 (060) לטב |

 רחבנכ ןמוסמה טסקטה תא רזוג (69) רוזג

 רחבנכ ןמוסמה עטקה תא קיתעמ (600ע) קתעה

 לא חולב אצמנה עטקה תא קיבדמ (78506) קבדה -
 הסינכה תדוקנ תאצמנ וב םוקמה =

 העדוהב

 סקנפב דלקוהש םשה תא שפחמ תומש קודב 0
 אלמ ןעמב ופילחהל תנמ לע תומשה ((01160% ]1 8305) כ

 תנמ לע תובותכה סקנפ תא חתופ תויא תקידב ₪6
 ךלש תועדוהל םינעמנ רחבתש (50611ום8)

 תפסנכ רידגת התאש ץבוק ףיסומ ץבוק ףרצ
 רחאל ,קרפה ךשמהב האר .העדוהל ( 0180 ["116)

 וז הלבט

 תומר שולשמ תחא ןיב רוחבל רשפאמ תופידע עבק
 הנשמ טירפתב תויונמה תופידע (56% קוסזוע) ן"

 הציחל םע חתפנש

 אל הרוצב דובעל תינכותל הרומ תנווקמ אל הרוצב דובע 5
 העדוהה .העדוהה תנכה תעב תנווקמ | - (/סעא (0201ת0) ==

 רתוי רחואמ בלשב חלשת

 תילטיגיד המיתחב העדוהה לע םתוח המיתח ףסוה
 (אבה קרפב םיטרפ) העדוהל תילטיגיד ,

 (1816411ע 518 /[6558009)

 תנפצומ | העדוה | חתנעפמ/ןיפצמ העדוה ןפצה
 הנפצהה תרדגה יפ לע הלבקתהש ([:סת/ק+ 1055486) |

 (אבה קרפב םיטרפ)



 <> ותתילשו ינורטקלא ראוד תביתכ :8 קרפ

 ראוד תועדוהל םיצבק ףוריצ

 ינורטקלא
 תנמ לע רחא םדאל וריבעהל הצור התאו ,ךלש םילילמתה דבעמב ךמסמ תנכה

 לכ תא דבאלו רוהט טסקטל ךמסמה תא רימהל הצור ךניא .ונקתיו וב ןייעיש

 ,ךלש קסעה ינותנ תא ללוכה ינורטקלא ןויליג תנכה .תובר תחרט וילע ,בוציעה

 ,תנתוחה לש הנומת תקרס .ךלש ןובשחה האורל הכירעל וריבעהל הצור התאו

 םא תושעל לוכי התא ולא לכ תא - ל"וחב אצמנה ךסיגל הריבעהל הצור התאו

 העינמ םג ןיא תינורקע .ינורטקלאה ראודל חפסנכ ךלש רוקמה יצבוק תא ףרצת

 אצמנה תימעל תירבע תינכות חולשל תטלחה ,לשמל ,םא ,תוינכות יצבוק ףרצתש

 .ל"וחב

 יכ םג רוכז .תועש ךראת ןתרבעהש תויקנע תועדוה ינפמ רהזיהל ךילע ,תאז םע

 רבודמשכ .חולשל ךל רשפאמ אוהש תועדוהה לדוג תא ליבגמ ךלש תורישה קפס

 איש שממ הז .ולצא הלבגמה תא ררבו ךלש תורישה קפסל ןפלטל חרט לודג ץבוקב

 תמלשה םע קרו הכורא העדוה ריבעמ ךלש בשחמה רשאכ העשכ ןיתמהל לוכסתה

 לע התחדנו ידמ הכורא התייה העדוהה יכ העידומה האיגש תעדוה לבקל הרבעהה

 .תרשה ידי

 התאו ,האלמ הידמיטלומב תכמות סרפסקא קולטואא לש תיחכונה הסרגה םנמא

 ודוסיב אוה ינורטקלאה ראודה ךא ,תולוקו תונומת ףיסוהל ,ךמסמה תא בצעל לוכי

 .ילאוטסקט ילכ ןיידע

 תועדוה לבקל םילוכי ,םיללכושמ תוחפ ,ראוד תלבקל םירחא םילכב םישמתשמה

 וז הלבגמ תכפוה ,ראוד תעדוהל םיצבק ףוריצ לש היצפואה .דבלב רוהט טסקט לש

 .ילוש ןיינעל

 ראודל חפסנכ ריבעהלו ףרצל לוכי התא ,רחא וא ילוק ,יפרג ,ץבוק לכ השעמל

 סוחדל ץלמומ ,תואצוהב ךוסחלו הרבעהה ןמז תא םצמצל ידכ .ינורטקלאה

 םא רקיעב ,ףרצמ התאש םיצבקה תא ,\/גת21ק תמגוד ,הסיחד תנכות תועצמאב

 .בר חפנ ילעב םה

 הקיפרג וילא ףיסוהל ,ךלש ללכושמה םילילמתה דבעמב ךמסמ ןיכהל לוכי התא

 ראודב ריבעמ התאש העדוהל חפסנכ לכה ריבעהלו תיפרג תגצמ ףרצל ,לוק יצבוקו

 .ינורטקלא

 לש תפסנכ ,םלועב םוקמ לכל ,סוחד אוהשכ ,םידומע תורשע לש ךמסמ תרבעה

 דבעמב ךמסמה תא ןועטל לוכי לבקמה .תוקד שמחכ ךראת ,ינורטקלא ראוד תעדוה

 .תוקד רפסמ ךות ןקותמ ךמסמ ךל ריזחהלו ותוא ךורעל ,ולש םילילמתה

 ךלש ןופלטה ןובשח תא בייחתו תוקד תורשע ךירצת ,סקפב ךמסמ ותוא תרבעה

 אלל ,דבלב אורקל לכוי ותוא ךמסמ לבקמה ידיב היהי וז הרבעה םויסב .בר ןוממב

 .הכירע תלוכי לכ



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 תינכות שי לבקמה ידיבש ררבל ךילע ,העדוהל ץבוק ףרצמ התאש ינפל /
/ 

 .תינכותה תסרג תא םג תמא .ץבוק גוס ותואב לופיטל המיאתמה פיט

 רבודמ םא .97 דרווב בתכנש ץבוק חותפל לכות אל ,לשמל ,7 דרוו
 ,טנרטניאב טפוסורקימ רתאל לבקמה תא תונפהל התא ,דרוו לש ךמסמב
 :תבותכב
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 .םתספדהו תירבעב דרוו יכמסמ תאירקל תינכות ,םניח ,לבקל לכוי םש
 | ידיבש תינכותה תסרג םא ררב ,חפסנה ךמטמב תירבע ללוכ חתאש ינפל
 | תירבעב דרוו ץבוק חלשת לא .םיירבע םיצבק אורקל תלגוסמ לבקמה
 הלעפה תכרעמ וא תינכותה לש דבלב תילגנא הסרג תנקתומ ולצאש ימל
 .תירבעב תכמות הניאש

 ינורטקלא ראודל חפסנכ ץבוק ףוריצ
 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ,ךלש בשחמב רומשה ךמסמ ףרצל ידכ

 ילבקמ ,ןעמנה םש לש םיטרפה תא אלמ ,העדוהה תכירע ןולחב ךתויהב 1
 תא לבקמל עידומה רסמ תוחפל ,ךלש העדוהה תא בותכ .אשונהו םיקתעהה
 .ץווכמ אוה םא רקיעב - בתכנ תינכות וזיאבו ףרוצמה ץבוקבש רמוחה תוהמ

 ףרוצמ ץבוק הדוקפב רחב וא (1ח56 110'7) ץבוק ףרצ ןצחלה לע ץחל 2
 חיש-ודה תבית חתפית .(18567) הפסוה טירפתהמ (/\080ותנ6ח+ 1:110)
 .(105611 //0200ג6ח1) ףרוצמ ץבוק תפסוה

 לוכי התא .(/4880₪) ףרצ ןצחלה לע ץחלו רגשל ןיינועמ התאש ץבוקה תא רחב 3
 תדלקהב ךשמהו הריחבה תא רשא ,ףוסבל .העדוה התואל םידחא םיצבק ףרצל
 תומשו םיצבקה ילמס םיגצומ ,אשונה תרושל תחתמש הרושב .העדוהה
 שי העדוהל יכ ןייצמ קדהמה למס - המידקמה הגוצתה ןולחב .תרחבש םיצבקה
 .םיפרוצמ םיצבק

 ףרוצמ ץבוק תלבק
 רומשל וא ץבוקב לפטל לוכי התא ,ץבוק ףרוצמ הילא העדוה לבקמ התא רשאכ
 ,תרתוכ תרוש םע המידקמה הגוצתב העדוהה תא ארוק התא םא .קסידב ותוא
 לעב ןצחלה לע ץחל .ןודנהו חלושה תא ללוכה רופאה ספה לע גצומ קדהמה ןמיס
 גצומל המודב ,תפסונ הדוקפו ,ץבוקה יטרפ תא גיצמה טירפת חתפנ ,קדהמה למס
 :אבה רויאב

 ו 0...
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 רגרבנדיורפ \ועמוע :לא 5 ןשסה "16006תפ9ו00 :חאמ
 !יחכונה םוינלימב ןודחאה ירבעה רפסח עובש :אשונ

5 
 ,רקי חוקל

 ,.םיפרוצמ םיצנקרומש ה לש שדחה גולטקה תא אצמת הז רסמל ףרוצמב

 טקה .ירבעה רפסה עובשל תודחוימה תועצהה תא
 .ןורחאה שדוחב רואל ואציש םישדחה

 .הלעמו 6 הסרגמ תירבע דרוו תסרג לכב הייפצל ןתינה דרוו ךמסמב אוה גולטקה <

 ותוא רומשו העדוהה םע דחי ונוסחא לע ךומסת לא ,דיתעב ץבוקל קוקז התא םא
 .הרימש אלל ותוא חתפ ,ימעפ דח ןפואב וב ןייעל ךירצ התאש ץבוק והז םא .קסידב
 תבית לע ץחל תחתפנש חיש-ודה תביתבו ,ליעלד טירפתב ץבוקה םש לע ץחל
 .ץבוקה תא חתפ ןומיסה

 תעדוהל םיפרוצמ ךרד ךלש בשחמל םיסוריו תרידחבש םינוכיסל רשא <
 .7 קרפב האר אנא ינורטקלא ראוד קח ן

 וא ,ירוקמה ץבוקה רצונ הב רוקמה תינכות תחתפנ ,ץבוקה תחיתפב תרחב םא
 .ץבוקה תא גיצתו ,םיצבק לש גוס ותוא תחיתפל ךלש בשחמב תרדגומה תינכותה
 הרימש הדוקפב שמתשה ,הגיצמה תינכותה ךותמ ץבוקה תא רומשל הצרת םא
 .םש ורמשל ןיינועמ ךניא יאדווב התאו 16תוק היקיתב חתפנ ץבוקה ןכש םשב

 ףרצ הביתב ויטרפו ץבוקה למס תא גיצי אוה ,הלשמ ןולחב העדוהה תא תחתפ םא
 ץבוק וא 1226 ,םא/2 גוסמ יפרג ץבוק אוה ץבוקה םא ,תאז םע .אשונל תחתמ

 .העדוהה ףוג תינולחב םג גצומ ומצע ךמסמה ,הדא

 לופיטל תרדגומה תינכותה תא תחתופ ,הנותחתה תינולחב למס לע הלופכ הציחל
 .ץבוקה תא גיצתו הז ץבוק גוסב

 ךל עיצמה טירפת חתפיי ,תינמי הציחל ,ףורצה תרושבש ץבוקה למס לע ץחלת םא
 וא םשב ורמושל ,וסיפדהל ,ץבוקה תא חותפל ,הז טירפתמ ,לכות .תויצפוא רפסמ
 .הריהמ הגוצת תועצמאב וגיצהל



 תועדוהה ןוגרא

 ראודה לועייו

 ראוד תויקית
 ,לדחמה תרירב לש תויקית שמח ונקתוה ,סופסקא קולטואא תא תנקתה רשאכ

 :תוימוקמ תויקית םשב גג תייקית תחת

0 

0 

 .וז היקיתב רמשנ תרשה ןמ דרומה שדח ראוד לכ .[םטסא - סנכנ ראוד תבית

 דע ןאכ תקיותמ ,רגשמ התאש העדוה לכ .0ט(ססא - אצו' ראוד תבית

 .האבה היקיתל תרבעומ איה חולשמה רחאל .החולשמל

 רחאל ןאכ תקיותמ תחלשש העדוה לכ .56ם6 1665 - וחלשנש םיטירפ

 .החלשנש

 ןאכ רמשנ ,תרחא היקיתמ תקחמש טירפ לכ .12616166 1645 - וקחמנש םיטירפ

 קוחמל לכותש וא הזכ טירפ רמשיי ןמז המכל רידגהל לוכי התא ."ןוחטיב רתיל"

 .ינדי ןפואב םיטירפ

 רמשית ,הרמשל תטלחהשו תחלש םרט ךא תבתכש העדוה לכ .[2:888 - תוטויט

 .הקחמל טילתתש דע וא חלשיתש דע ןאכ



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 ןתינ אל ןכלו ,הניקת הלועפ ךרוצל ןהל הקוקז איה .תינכותהמ קלח ןה ולא תויקית

 התא ,הדובעה תא לעייל ידכו ךלש ראודה תא ןגראל תנמ לע ,ךדיאמ .ןתוא קוחמל

 תא ןיקתמ ךניאש יפכ .ץלמומ ףא רבדהו ,ךיכרצ יפ לע תושדח תויקית רוציל לוכי

 התא רציימ התאש םיכמסמה תא ףאו תחא היקיתב ךבשחמבש םימושייה לכ

 יללכ יפ לע קייתל ךל ץילממ ינא ךלש תועדוהה תא םג ךכ ,תודרפנ תויקיתב קייתמ

 .םילבוקמ קוית

 בוט ןויער הז היהי ,ינורטקלאה ראודה תועצמאב הרע תובתכתה םייקמ התא םא

 ,םיטקיורפ רפסמ ןוגראב שי םא .םיאשונ יפ לע תויקית ןיב אצויה ראודה תא רזפל

 .סנכנ ראוד יבגל םג ךכ .טקיורפ לכל אצוי ראוד תייקית רוציל לוכי התא ,לשמל

 ותואל תשדקומה היקיתב ,לשמל ,קפס לכמ עיגמה ראודה תא קייתל לוכי התא

 חוקלל תעגונה תובתכתהה לכ תא תולקב רוקסל לכות ,וזכ הרוצב .דבלב קפס

 .רחא אשונ לכל וא םיוסמ קפסל ,םיוסמ

 השדח היקית תריצי

 עצב ,השדח היקית רוציל ידכ .המר לכבו הצרתש תויקית המכ רידגהל לוכי התא
 :םיאבה םידעצה תא

 תייקית תא רוציל ןיינועמ התא הכותבש היקיתב רחב ,תויקיתה תמישרב 1
 תויקיתה תשמח ומכ המר התואב היקית רוציל ןיינועמ התא םא .הנשמה

 .תויקיתה תמישר שארבש תוימוקמ תויקית היקיתב רחב ,תוירוקמה

 גצומל המודב חתפנ ץפקומ טירפת .תרחבנה היקיתה לע תינמי הציחל ץחל 2

 :אבה רויאב
 החיתפ

 ..שופוח תגצומ .(א6ש 10160 השדח היקית הדוקפב רחב 3
 . חשדח חוקית הבו ,((0220866 70106 היקית תריצי חיש-ודה תבית ה ל ולס יקי יצי ל\)- ט

 וש ירי ןתיתש העינמ ןיא .היקיתל םש דילקהל שקבתמ התא

 התה הביתב .היקיתה ןכות תא ההזיש םש ןת .תירבעב םש

 ₪ להרטל ףחרה .השדחה היקיתה םוקימ תא תונשל םג לוכי התא ,וז

 םינירפאמ .הלועפה תא םייסל ידכ (08) רושיא ןצחלה לע ץחל 4

 .ךיכרצ יפל תושדח תויקית רוצו ךשמה 5

 רחב ץבוק טירפתב .םיטירפתה ךרד םג השדח היקית רוציל לוכי התא | 7
 ךשמהה .השדח היקית הדוקפב רחב הנשמה טירפתב .היקית הדוקפב
 .םדוקה דומעב םידעצב ןיוצמש ומכ

 פיט

 התאש רחא חתפמ לכ יפל וא םיבתוכמ יפל ,םיאשונ יפל תויקית רוציל לוכי התא

 תועדוה ריבעהל דימת לוכי התא ,הנוש הקולחל קוקז ,התאש תיליג םא .ול קוקז

 .תרחאל תחא היקיתמ



 תושדחה תויקיתל תועדוה תרבעה
 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ,העדוה ריבעהל ידכ .ךתטלחה יפ לע ןריבעהל וא תועדוה קיתעהל לוכי התא .לדחמה תרירב לש תויקיתה ןמ תועדוה ןהילא ריבעהל לוכי התא ,תושדח תויקית תרציש רחאל
 :אבה רויאב גצומל המודב ץפקומ טירפת חתפנ .עובצה רוזאב תינמי הציחל ץחל זאו תועדוה רפסמ רחב וא (הקתעה וא) הרבעהל תדעוימה העדוהה לע תינמי הציחל ץחל 1

 זרהוטל בטוח
 םלורל בשה
 ןעמנל רבעה
 ףרוצמ ץבוקכ ךבעה

 וקנש הטדרהכ ןח
 הארקנ אלש העדרחכ ןמס

 ...היקיתל הרבעה

 ...חיקיתל הקתעה

 קחה

 תובותבה טקנפל חלוש ףסו\

 :אבה רויאב גצומל המודב תחתפנ חיש-וד תבית .(הרקמה יפל ,היקיתל הקתעה וא) (%6 ךס 016600 היקיתל הרבעה הדוקפב רחב הז טירפתמ 2

 רושיא :הרחבנש היקיתח לא םיטירפח תא רבעה
 (טו!ססא 6801655 ₪

 תוימוקמ תויקית 62 5 | לוטיב
 ןו טי רארד [₪] | השדה היקית טנכנ ראוד תביח ₪ 3

 אצוי ראוד תביח ל
 וחלשנש םיטירפ

 רקחחנש םיטירפ ָפ
 תוטויט
 !חפסא

 אצוי ןויכרוא
 טפוטורקימ

 .(08) רושיא לע ץחלו תועדוהה תא ריבעהל ןיינועמ התא הילא היקיתה תא רחב 3
 .תועדוהה ןוסחאל השדח היקית רוצילו (זאסוע 0166 השדח היקית ןצחלה לע ץוחלל לוכי התא ,ךלש תועדוהל המיאתמ היקית אצומ ךניא םא 4

 | ( ( ( א 0 2 שש
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 ,תאז םע .םיאשונ יפ לע תויקיתב ךלש תובתכתהה לכ תא ןגראל לוכי התא ,תעכ
 ,ומייקתה רבכש םיעוריא לע תועדוה .רומשל םעט םוש ןיא תובר תועדוה יכ רוכז
 ןתינ ,ולאב אצויכו הדובעל התימעמ תלביק וא תחלשש םיירהצ תחוראל הנמזה
 .קסידב םוקמ ךוסחל ידכ קוחמל

 לוכי התא .121 דומעב ,7 קרפב תדמל ןתוא תועדוהה יללכ תא ריכזהל םוקמה ןאכו
 תורישי ,תרשה ןמ ותדרוה םע ,ךלש ראודה תא וריבעי רשא םיללכ רידגהל דימת
 תרבעומ טפוסורקימ תרבחמ העיגמה העדוה לכ ילצא לשמל .המיאתמה היקיתל
 תוקיותמ וז הרבחמ תולבקתמה תועדוהה תורשע לכ ךכ .המיאתמה היקיתל דימ
 ךכ .סנכנ ראוד תייקיתב זכורמב תועדוהה לכ תלבקב ןורתי שי ךדיאמ .ןמוקמב דימ
 חילצהש לבזה ראוד תא קוחמל ,תושדחה תועדוהה לכ תא אורקל לוכי התא
 זאו ןהב לפטל ךירצש ימל ןריבעהל וא הנעמ תושרודה תועדוהה לע תונעל ,ןנתסהל
 .המוקמב העדוה לכ קייתל

 ךלש תויקיתב לופיט
 ,תע לכב ,לוכי התא .תויקיתב לופיטל םילכ הישמתשמל תנתונ סרפסקא קולטואא
 טקיורפל תוסחייתמה ולאכ לשמל) תורתוימ תויקית קוחמל ,תושדח תויקית ףיסוהל
 תינמי הציחל .תויקיתה לש ןמש תא תונשל וא (דובעל תלדח ותא קפסל וא םייתסהש
 .היקית התוא יבגל תונימזה תודוקפה לכ ובו ץפקומ טירפת חתפת היקית לע

 תויקיתה תמישרב התוא רורג טושפ ,םוקמל םוקממ היקית ריבעהל הצור התא םא
 .שדחה םוקימל

 ראודה ץבוק תסיחד

 ץבוק תא הניטקמ הניא תינכותה ,ךלש תויקיתה תחאמ תועדוה קחומ התא רשאכ
 לע .קיר אוהשכ ראודה ץבוקב ראשנ ,הרומש העדוה התייה וב םוקמה .ךלש ראודה
 התא ,ןכ השעת אל םא .ץבוקה תסיחד לש הלועפ םוזיל ךילע ,םוקמב ךוסחל תנמ
 .11דיא[ , טמרופב ויה תוקוחמה תועדוהה םא רקיעב ,קסידב בר םוקמ זבזבל לולע

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ראודה ץבוק תא סוחדל ידכ

 .הב רחב ,תמיוסמ היקית סוחדל ידכ 1

 חתפילש הנשמה טירפתב .(20166ז) היקית הדוקפב רחב (1ש) ץבוק טירפתב 2
 .((010804) סוחד הדוקפב רחב

 טירפתב .היקית הדוקפב רחב ץבוק טירפתב ,תויקיתה לכ תא סוחדל ידכ 3
 .(00 080 411 :016619) תויקיתה לכ תא סוחד הדוקפב רחב ,חתפייש הנשמה

 תויקיתה םא רקיעבו בר ןמז הזמ הסיחדה תא תעצב אל םאש ןובשחב אבה 4
 הז םעטמ .לטובמ אל ןמז ךוראל הלולע הסיחדה תלועפ תועדוהב תוסומע ךלש
 .תחא תבב תויקיתה לכ תא סוחדל תינכותל הרות לאו דוחל היקית לכב לפט



 4% ראודה לועי'ו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 םילודג םיחפנל עיגהל לוכי ךלש ראודה ץבוק הבושח איה הסיחדה /

 .ץבוקב לפטל תינכותה לע תושקהל םגו קסידה לע רקי םוקמ סופתלו ו

 הקוזחת תולועפ עצבמ התאש םעפ לכב הסיחדה תלועפ תא עצבל רוכז

 .תונשי תועדוה קחומו ראודה לש

 ךלש ראודה תועדוה יוביג
 ראודה תועדוה תא הבגתש דואמ בושח בשחמב אצמנה תובישח לעב רמוח לכ ומכ

 םאש ןבומכ .תובישח לעב רחא רמוח וא תויקסע תועדוהב רבודמ םא רקיעב ,ךלש

 ולא טילחהל לוכי התא ,םיאשונ יפ לע תונוש תויקיתב ראודה תא קייתל גהונ התא

 .תובגל ךרוצ ןיא תויקית ולאו תובגל תויקית

 םידעומב רמוחה תא הבגמה תרדוסמ יוביג תינכות ךלש בשחמב תגהנומ םא

 תרגסמב הבוגי ינורטקלאה ראודה תא ללוכה ץבוקהש ךכל גואדל ךילע ,םיעובק

 .ךלש תיללכה יוביגה תכרע

 תינכות םג .תחאב שמתשהל לוקשת יכ ץילממ ינא ,תיללכ יוביג תינכות ךל ןיא םא

 .ךכ םשל הבוט איה תונולח ךותב תינבומה יוביגה

 לש הנבומה ילכב שמתשהל לוכי התא ךלש ראוד תועדוה קר תובגל ךתנווכ םא

 תועדוה לכ ןכש בושח רבדה .ראוד תועדוה לש תומיוסמ תויקית אצייל ידכ אוצי

 קר תובגל ךל רשפאמ תמיוסמ היקית אוצי .דחא יזיפ ץבוקב תוצבוקמ ראודה
 .וז תיפיצפס היקית

 :םיאבה םידעצה תא עצב היקית אצייל ידכ

 טירפב רחב הנשמה טירפתמו (םאקסה) אצ'י הדוקפב רחב ץבוק טירפתב 1

 .קולטואאל תויקיתה תא אצייל דמוע התא יכ ךעידות העדוה תבית .תועדוה

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפת חיש-וד תבית .רושיא לע ץחלו בויחב בשה

 תופדוה אוציי

 רושיא ,0ווססא 66: ךדחמ אצייל דנוצרבש רארדח תויקית תא רחב

 | לוטיב
 תויפית -

 ריקיתח לכ| 5 |
| 

 :וורחננ תויקית ר |

 סנכנ ראוד תבית
 ושיראוז( | "|

 חמא 7
 אצוי ןויכרא של

 טפוטורקימ 60 |



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 אצייל הצור התאש היקיתה לע ץחל .תורחבנ תויקית היצפואה ןצחל לע ץחל 2

 .רושיא לע ץחלו

 .ךילהתה תומדקתה תא יפרג ןפואב גיצת העדוה תבית 3

 רחא בשחמ וא קסידל רצונש ץבוקה תא קיתעהל לוכי התא הדובעה םויס רחאל

 .םש ורמשלו

 דפקה .המוד ךרדב (1חוקסז) אובי ילכב שמתשה הבוגמה היקיתה תא רזחשל ידכ

 אבוימה תא ףילחהל אלו תואבוימה תועדוהה תא ףיסוהל שי יכ אוביה ךלהמב ןייצל

 .תומייקה תויקיתה לכב אצמנש המ םוקמב

 הריסמ רושיא
 התא ןעמנה לש ובל תמושתל התכז ןכא ךלש העדוההש אדוול ןיינועמ התא םא

 תא עצב תאז תושעל ידכ .הריסמ רושיא שקבל ראודה תינכותל תורוהל לוכי

 :םיאבה םידעצה

 .תויורשפא חיש-ודה תבית תחתפנ .תויורשפא הדוקפב רחב םילכ טירפתב 1

 :אבה רויאב גצומכ הארנ ךסמה .םירושיא היסיטרכב רחב 2

 תקוזתות | | תוושקתה חחטבא || | תויא תקידב
 תומיתח '| רוביח | התילש םורושיא האיוק |  וללכ |

 - - 77 -- חאידק ירושיא תשקב

 לבקפ ידי-לע חארקנ העדוחש אדוול ידכ רז תורשפאב שמתשח %
 .חעדוחה >

 החלשנש הפדוח לכל האידק רושיא שקג| [

 = הר חאודק ידושיא תרזחח

 חאירק רושיא םלועל חלשת לא ₪ +<-

 חאירק רושיאל השקב לכ לעיל עדוה ר ")

 האירק רושיא דיחח חלש

 "לא" גוב ההפרה אל רוווער טינטונה הוגשה לא החלחו ה אלא ₪
 רוגה דה לוו כתרו ההר וא

 - םיחטבואמ םירושיא

 ןפואב חמתחנש חעדוחש אדוול ךל םירשפאמ םיחטבואמ םירושיא
 .העדוהה לבקח בשחמב הגצוחו חתטבא תדאיגשמ חייקנ ילטיגוד

 | ..םיחטבואמ םירושיא \

 [ = רו | לוג .[  רושא |

 .החלשנש העדוה לכל האירק רושיא שקב דילש תורשפאה תבית לע ץחל 3

 .רושיא לע ץחל 4



 לבקי ןעמנה .התלבק רשאל ןעמנה ןמ שקבת חלוש התאש העדוה לכ ,הז עגרמ

 :ןאכ תגצומל המודב העדוה

000 

 ?הושיא חולשל ךנוצרב םאה .וז חעדוח תארקש ךכ לש דיעתש חבוגת שקיב העדוחה חלוש / \

5 

 :וז תמגוד ראוד תעדוה ךילא חלשית בויחב בישי אוהש רחאל

 ??לא תחלשש ראודה רובע רושיא והז

 "רגרבנדיורפ ןועמש" <5חוחוסח910005.00.1(1!> 10:38 20/06/2002 -ב

 20/06/2002 -ב לבקמה בשחמ לע הגצוה העדוהה יכ תמאמ הז רושיא

19 

 ,הריסמ ירושיא שקבל ךלש סרפסקא קולטואא תא רידגמ התאש תונמדזה התואב

 .הריסמ רושיא תושקבמה תוסנכנ תועדוה יבגל ךתוינידמ תא רידגהל םג לוכי התא

 :תויורשפא עבראמ תחא ןיב רוחבל לוכי התא םדוקה דומעב גצוהש ךסמ ותואב

 .שקבתתש הרקמ לכב הריסמ רושיא חלשת תינכותה %

 .הריסמ רושיא ףא חלשת אל תינכותה %

 .ביגהל דציכ הרקמ לכב ךתוא לאשת תינכותה %

 ןיוצמ התא ןהב תועדוהל טרפ שקבתתש הרקמ לכב רושיא חלשת תינכותה %

 .רתסומ קתועכ

 ינורטקלאה ראודה תוחיטב
 ראודה ןיינעב םג תוחיטב לש היעב תמייק ,טנרטניאל עגונה אשונ לכב ומכ

 ןעמנהש ןיינועמ התא ,תישיא וא תיקסע העדוה חלוש התא רשאכ .ינורטקלאה

 .העדוהה תא אורקל לכוי ,אוה קרו ,ךלש

 תנמ לע ,דחוימ וא גירח עדיב ךרוצ ןיא .חטבואמ וניא ינורטקלא ראוד הליחתכלמ

 תללוכ העדוהה םא .ךדי לע החלשנ וליאכ הארת חלוש רחא והשימש העדוהש

 .םורגל הלוכי וזכ תפיוזמ העדוהש קזנל ףוס ןיא ,ךלש יניצר חוקל לע תוצמשה

 .וילא תודעוימ ןניאש תועדוה לע די םישל היעב םוש ןיא ןמוימ "םיבשחמ ץרופ'ל

 .ינורטקלא ראודב הליגרה ךרדב תועדוה ריבעמ התא רשאכ ולא תודבוע רוכז

 תרבגהל םילכ המכ סרפסקא קולטואא תללוכ ,היעבה לע רבגתהלו תוסנל ידכ

 תא דדוקל ךל תרשפאמ הנפצהה .(שתסעק(נסח) הנפצה אוה ןושארה ילכה .תוחיטבה

 .םיאתמ הנפצה חתפמ תועצמאב התוא אורקל לכוי דעוימה ןעמנה קרש ךכ העדוהה

 העדוהה ףוסל תפסוותמה (כ1ַקוז8] 518ם40גז0) תילטיגיד המיתח אוה ינשה ילכה

 .והשלכ הזחתממ אלו חלושכ םושרש יממ ןכא איה העדוהה יכ לבקמל החיטבמו
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 לע .תרשאמ תושרמ ילטיגיד רושיאל קוקז התא ,ולא םילכב שמתשהל לכותש ינפל
 ועמשמש 0.4) תרשאמ תושר לש רתא לא רשקתהל ךילע ,וזכ המיתח גישהל תנמ

 11086 טס

 תוחתפמ תא ךרובע ןיכת סרפסקא קולטואא ,שורדה עדימה תא תלביקש רחאל

 חטבל עדיי אוה ,העדוהה תא לבקי לבקמה רשאכ .םיצוחנה יטרפהו יללכה הנפצהה

 .לבקמה לא ךממ ךרדב התנוש אל איה יכו ,ךממ איה העדוהה יכ

 טירפתב .סרפסקא קולטואא ךותמ תורישי שרדנה יתרפסה יוהיזה תא לבקל לכות

 לע ץחלו החטבא היסיטרכב רחב תויורשפא חיש-ודה תביתב .תויורשפא רחב םילכ
 .ילטיגיד ההזמ תלבק ןצחלה

 ררולפסקא טנרטניאו תשרל גויחה תא רשאל שקבתת ,טנרטניאל רבוחמ ךניא םא

 גצומל המודב ,רושיאה תא לבקל דציכ ךתוא החניש טפוסורקימ לש רתאל שולגת

 :אבה רויאב

| 

 הרוש םילב םיפדפוע הגוצת חכיופ ץגופ |

 -₪ 08 כ \: ש-6-8 66 6

 וג דפ 3 אפ אח 11

 ר\ו6צ6 40 6264 ל סוגצ 121016091 כ
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 -- טנק
 ] .יאוטאסו 31/0 קא טומ4 קוסירצאז 0/4405 10% גח4 ₪ 4% הש קוסובו 01401
 כ .םנולאתו:ג1צכת קזכ3צ:1ע גת4 1-6 7 להקה 3 ?קוארג] 0/7ז (לסזה '/4ת5 קת, 09:10 טה

 את 0193 4 07% 141 44כ1ג] 12 1מב1 ןדכנ 6ת 26 10 ןסונ1 הנ 1513/ל ןתקננר611 10, ז ין טמא
 7168 זחא גו (סוחו, לוטו 8210012165, 94ת33, גתג1 סחבתא 81061 ייפ ןלג 6 וסט

 26 =-תינ]- \ אמ .קת, :תק הת + בכ ו 26107: גנא ת זבל אהה

 דו
 א

 יפהלאקו ו הילס 32:1236- [ה1וד1 1ת/כז(צכת לארי (115) גת4 116141 !+קםזז (ת]
 1408180 כז 501 2/78121 <ז1ג18) כז (11כס 49 קה ו תג (גוצכס 98, וגס

 .2000, 50/0 <41110-416) !מז <תבל כת 1 29-לוו תק נכה כז לצת), גת 011510
 0110-4189 תת (שח4 1 תק נר 8 כז 1לאכ1 4157 5 קונה ץוכצ 6-36 גת \שג\צכזט

 אפ שש

 ין לש דתי ייוח
 7777 טתטעא ₪7 | |

 רתאל ךתוא הריבעמ תינכותה .\/6ז1518ח לש למסה דילש לוכתה רושיקה לע ץחל

 דציכו םיישיאה ךיטרפ תא סינכהל ךתוא החני ןווקמ הנקתה ףשא .וז הרבח לש

 רושיאב וא %15-כ תרומת הנשל רושיא ןיב רוחבל לוכי התא .הנקתהב ךישמהל

 איהש ,\/6זגפו8ם תרבחל טפוסורקימ ןיב רדסהל םאתהב ,םוי 60 לש ןויסינל םניח

 :הרישי היינפב הרבחה תבותכ .0/  תושר

 תק://015110116 .ץסתפו קח .ס0תב

 ראודה תבותכ ,ךמצעל יוניכ ןייצ ,שרדתש םיטרפה תא אלמ גצומש ןולאשב

 ךל קר עודיה טפשמ רמולכ) (6!081ח86 /ז856) תרוקיב טפשמ ,ךלש ינורטקלאה

 .(שיאל ונתת לאו הז טפשמ בטיה רוכז .ףויז תויורשפא ינפמ הנגהל שמשמהו

 .(לדחמה תרירב תא רחב) תללגנה המישרה ךותמ הנפצה תטיש רחב



 שקבתת ובש ימוקמ ךסמ הלעומ החטבאה תרבח רתאב ןולאשה תא אלמתש רחאל

 תמר תא תונשל ךירצ ךניא) רושיא לע ץחל .תשקובמה החטבאה תמר תא עובקל

 .ךתריחב תא רשאת גצותש העדוה .(לדחמה תרירב לש החטבאה

 חותפלו ךלש ראודה תא קודבל שקבתת וב 2 בלשל רובעת תנווקמה הנקתהה תינכות

 .(?סחז1מטס ןצחלה לע ץחל תלבקש העדוהב .החטבאה תרבחמ ךילא החלשנש העדוה

 רויאב גצומל המודב רושיאה יטרפ תא ךל עידומ הנקתהה ףשא לש יעיברה בלשה

 :אבה

 יו

 5ז6ק 4 0/ 4: 1ח513/| חוו זס
 ספק 1 0686 0 פק 0 ק ו ו

 52 60 6 < 1 5 חנו סב זעו וש

 סופו[ [כ 505

 צסטז םווזסו 0

 י/סטז חו !05* 35 ם68ח 000650

 סיָפּבחו2ּבזוסח = ששחפוָףח, [ח6
 סח בחי23זוסח3ו ה[ = יש 6זופ0חח דה זס

 ז3חו28זו00ה] שהו( = אא עפה 5:6ח .םס/ז8//9005/100 ןח6סזק. טע תפ148(,.1.( 8

 סזָפּבח2הְוסַחּהְו חו( = 0675008 %+

 סזָחבחו2בזוסחפ] חו( = וחוזה 10 61255 1 -

 סחוס /בחו6 = 5תוחוסה 6009
 שח! 4007855 = 5חוחוסה (וח(67.ח8.|

 | ₪ ל "וח5131ו" וטווסה (ט 0 500 60 7" אפ

 7  סתסניא ₪7 | א ו

 .ןווקמה הנקתהה ךילהת תא םייסל ידכ 1051911 ןצחלה לע ץחל

 ראותמה הנקתהה ךשמהל רשאב ךתוא החניו הנקתהה עוציב תא רשאי שדח ךסמ

 .ןלהל

 :םיאבה םידעצה תא עצבו סרפסקא קולטואאל רוזח ,ןכמ רחאל

 ראוד היסיטרכבו (/\0ססטח₪) תונובשח הדוקפב רחב (10018) םילכ טירפתהמ 1

([181/). 

 .(קזסק6ה105) םינייפאמ ןצחלה לע ץחלו ךלש ראודה ןובשח תא רחב 2

 (ץ:) .(56000/) החטבא היסיטרכב רחב

 םיגצומ הב חיש-וד תבית תחתפנ .דחב ןצחלה לע ץחל המיתח רושיא תחת 4

 .אבה דומעבש רויאב גצומל המודב ,תרצי התע הזש רושיאב רחב .םירושיאה

 .₪02 (128010) - הנפצה לש רתויב ההובגה המרב רחב םתירוגלא תללגנה הביתב 5

 .רושיא לע ץחל 6

 (שטס!וס א6ע) ירוביצה חתפמב שמתשהל ךירצ ןפצומ ראוד ךל חולשל הצורש ימ

 ראודה תועדוה לש תילטיגידה המיתחב עיפומ רשא ילטיגידה ההזמה אוהש ךלש

 .תונפצומ תועדוה ונממ לבקל ןווכתמ התאש ימ לכל ותוא ץיפמ התא .ךלש

₪ 
 252-------------ההה
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 טנרטניאל בהזה ךןירדמ

 השיג עונמלו ךמצעל רומשל בייח התא ( 6 ;סץע) יטרפה הנפצהה חתפמ תא
 ןיפצהל לכוי ,ךלש ירוביצה חתפמה תא ךממ לביקש םדא לכ .רחא םדא לכמ וילא
 .וארוקלו ןפצומה רמוחה תא הרזח דדוקל לכות התא קר ךא ,ךל תודעוימה תועדוה

 הירב בשה לש ילטיגידה ההזמה תרימב

 .שמחשהל ךנוצרב רב רושיאב רחב

 רגופת ךיראת | יתודידי םש | ...עוימ תורטמ ידי-לע קפנוה
 29/07/2002 אלל = <לכה> | .טספת 08 תו

4 
 וש יא צח לוטיב

 רשפאלו הנפצהה תא חנעפל ידכ ךלש יטרפה חתפמב שמתשת סרפסקא קולטואא
 הארתש המ ,וזכ תנפצומ העדוה לבקת רשאכ .העדוהה תא אורקל ,ךל קרו ,ךל
 המיתחב המותח וא תנפצומ העדוההש ךכ לע העדוה היהת העדוהה םוקמב
 חנעפל תינכותל תורוהל ידכ ,העדוהה ףוסבש 6סחט6 ןצחלה לע ץחל .תילטיגיד
 .העדוהה תא

 ולש ילטיגידה ההזמה תא ונממ לבקל בייח התא והד ןאמל ןפצומ ראוד חולשל ידכ
 .העדוהה תא ןיפצהל ידכ הז ההזמב שמתשהלו

 תילטיגיד המיתח
 לוכי התא ,םילודומה תא תנקתהו תרשאמה תושרה ןמ עדימה תא תלביקש רחאל
 תרומאש העדוהה יכ לבקמל חיטבתש תילטיגיד המיתח ךלש תועדוהה לע םותחל
 ץחל ,ךלש תועדוהל תילטיגידה המיתחה תא ףיסוהל ידכ .וזכ ןכא איה ךלש תויהל
 (כופוו!!ע 518 1055880) העדוהל תילטיגיד המיתח ףסוה ןצחלה לע
 תילאמשה הניפב םודא בוהצ יעבצב םתוח למס .השדח העדוה ךסמבש
 המודב ,תילטיגיד המותח ןכא העדוהה יכ ןייצמ תבותכה תרוש לש
 :אבה רויאב גצומל

 א : 4) המיתחה למס
 תילטיגידה

 :קתוע

 :אשונ



 <> ראודה לועייו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 !רוכז

 אדוול ךילע ,ןעמנל תילטיגיד המיתח תאשונ וא תנפצומ העדוה רגשמ התאש ינפל

 לא ,חוטב ךניא םא .ולא םישידח םילכב לפטל תלגוסמ ןעמנה לש ראודה תינכות יכ

 .םילכב שמתשת

 תנפצומ וא המותח העדוה תאירק

 אצויכו תויאקנב תולועפל אתכמסאכ שמשת תילטיגידה המיתחה בורקה דיתעב

 לע דומע ,דיאונרפל ךובשחי םא ףא ןכל .חלושה תומיא םיבייחמה םיניינע ,ולאב

 .ךלש יטרפה חתפמה תא לבקי אל שיא יכ חטבהו ךלש

 ,תחטבואמ העדוה וילא חולשל ידכ ,רחא םדא לש חתפמה תא לבקל הצור התא םא

 ףרוצמ חתפמה .תילטיגיד המיתח םע העדוה ךילא חולשל ונממ שקבל לכות

 רתאב םיילטיגידה םיהזמה לש םינותנה דסמב שופיח עצבל םג לכות .העדוהל

 תובותכ יכירדמ יתורישב שופיח עצבל םג ןתינ .תרשאמ תושר לש טנרטניאה

 .םיפסונ םיטרפו םיילטיגידה םיהזמה תא םיטרפמה טנרטניאב

 ,ךכ לע דיעמה למסה תא האור התא ,תילטיגיד המותח העדוה לבקמ התא רשאכ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,העדוהה יבג לע גצומ אוהשכ

 תילטיגיד המותחה העדוהכ תניוצמ וז העדוה

 272 תילטיגיד םימותח םירסמ תרבעה 5חוחסה [-16006ח061001 2

- 
 35 02 560016 עסטז 5-87 שו עסטז ד חה! פו | ..\/6זופוסח (טפוסחופז 5 קס! 0 (=)

 30 29/05/2002 | 6וופוטח 00855 1 ואבו | 006 סח ו 8טסח 615 (0טצ(סחז 5 טקס 060 |

 360 2 ב"נשא תתוחע - יתנש סנכ בנשא תתומע () 8

 המודב ,תילטיגיד םותח ךמסמה תויה לע העדוה גצות ,העדוהה תא חתפת רשאכ

 :אבה רויאב גצומל

 רגרבנדיורפ ןועמש :לא | 5מצהסה =ושט06הפ6וף6 :תאמ

 תילטיגיד םימותח םירסמ תרבעה :אשונ

 החטבא אשונב הרזע
 תילטיגיד המותח העדוה

 .חלושה ידי-לע תילטיגיד המתחנ וז העדוה 8
₪ 

 העדוההש - העדוהה תוירוקמ תא תמאל ךל רשפאמ םירחאמ םותח ינורטקלא ראוד

 ראוד תועדוה .הרבעהה ךלהמב ןידכ אלש הלפוט אלשו רעושמה חלושהמ העיגה
 .םותחה ראודה למסב תונמוסמ תומותח

 םא .וז העדוה רחאל גצותש ןכתייש החטבא תרהזאב ראותי המותח העדוהב תויעב

 ועיגה (אלש וא ןידכ אלש ולפוט תועדוההש תורשפאה תא לוקשל ךילע ,תויעבב לקתית

 .רעושמה חלושהמ

 .בוש הז הרזע ךסמ גיצת לא [-

 :ךשמח |

 .המצע העדוהה גצות זא קרו ךשמה ןצחלה לע ץחל

  החִותִוחה"שהמִ
 ג%*ע --.--. - 



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 המודב ,החטבא תרהזא המוקמב אלא גצות אל העדוהה ,החטבא תלקת הלגתת םא

 :אבה רויאב גצומל

 .וז:העדוהב החטבא תויעבתומייק

 :ןלהל םיטרופמה םינמוסמהםיטירפב ןייע אנ

 ןידכ אלש הלפוט:אל העדוהה

 םתוחה ילטיגידה ההזמב ןומא ךל שי +

 גפ אָל ילטיגידה ההזמה לש ופקות ./

 ילטיגידה ההזמה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ
 חלושה לש תבותכל תמאות הניא

 5רוחרס ה 1וח19ז.064.ו] :םתוח

 5!ווחוסהח1602303ש.061.ו| :חלוש

 ב ב ףקות |
 .הז רושיא רובע ףקותה לוטיב יטרפ תא עובקל "

 ילטיגידה ההזמה יבגל תופסונ תויעב ןיא /

 יפ לע ידי לע המותח העדוהה דועב .חלושה ןעמב המאתה יא התלגתנ הז הרקמב

 לע יתוא ההיז בהז טנרטניא לש תרשה ירה 5\ותוסח1(1ח16ז.ם64.1] ילש עודיה ןעמה

 התא םא ,הגאד לא .8תותוסת2818)0/.ת66.1] ינא וליאכ ולש שדחה םוחתה םש יפ

 תיתחתבש העדוה תחיתפ ןצחלה לע ץחל (הז הרקמב ומכ) הלקת ןיא יכ חוטב

 :אבה רויאב גצומל המודב ,חתפית העדוהה .הרהזאה תעדוה

 תילטיגיד םימותמ םירטמ תובפה 68[
 חר]פ ראודתעדום טילב הגוצת הכיוע ץבופ |

 %3 יל 6 0
 םתמ | ספדה |  רבעה םלוכלבשה בשה

 חסה ו

 17.27 2002 אס ?ףיעיבר םוי :
 רגובגדיורפ ןועמש
 תילטיגיד םיפותת םירסמ תרבעה

 תלוש/םחוח חפאתח יא - ילטיגיד ןפואב טותח :

 תועדוה ילא חולשל לכותש ידכ הילע אנ רומש .תילטיגיד המיתחב םותח הז רסמ

 .תונפצומ
 ,הדות

 ןועמש >>
365 5 

 חוחוסח 5 0
 'רבכ/---וכבב ! --

 ןפואב םותח :העדוהה תגצומ אשונה תרושל תחתמ ,העדוהה תרתוכבש בל םיש

 תלוש תויהל הזחנש ימ יכ רושיא ,ךתניחבמ רבד לש ושוריפ .תמואמו ילטיגיד

 .חלשנ זאמ התנוש אל העדוהה יכו חלושה ןכא אוה העדוהה

 תביתבו םינייפאמ הדוקפב ץבוק טירפתהמ רחב ,רושיאה יטרפב ןיינועמ התא םא

 :אבה רויאב גצומל המודב וגצוי תומיאה יטרפ .החטבא היסיטרכב רחב חיש-ודה



 <> ראודה לועייו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 .םילטיגיד םותמ רטמ רגשל ןויסנ

 |תחטבה | םיטרפ | יללכ

 תילטיגיד המיתח

 :חלושח ידי-לע תילטיגיד םתחנ

 :תנתועה אל ןכות

 :תנימא חםיתחח

 הנפצה

 :םינפצומ םיפרוצמ םיצבקו ןכות

 :תועצחאב ןפצומ

 תלושה לש ילטיגיד החזח

 אל

 ןימז אל

 :חעדוהב לולכ ילטיגיד חהזמ

 :?ילטיגיד חהזמ ףקות תקידב

 :תקידב בצמ

 לספנ אל ילטיגידה חהומה

 תובותכה טקנפל ףסוה \| ..ילטיגיד ההזמ גצה

 לוטיב רושיא

 העדוה תנפצה

 ביית התא ,ךלש העדוהה תא אורקל לכוי השרומ ןעמנ קרש תנמ לע

 לע השדחה העדוהה ןולחב ץחל ,דודיקה תא עצבל תנמ לע .התוא דדוקל

 גצוי לוענמ תרוצב לוחכ למס .(תסו/קז /1655886) העדוה ןפצה ןצחלה

 .אבה רויאב גצומל המודב ,העדוהה לש תבותכה רוזא תניפב

 רשאכ .תנפצומ העדוה לביק יכ ןייציש המוד למס הארי לבקמה םג תעכ

 :תדחוימ העדוה הארי אוה העדוהה תא גיצי לבקמה

 : [אשונ אלל) ₪

 הושע ראודתעדומ טילב הגוצת הכיוע ץנופ ||

 1827 2002ייאמ 29 יעיבד וי :

 רגרבנדוורפ ןועפש

 תנפצומ :

 החטבא אשונב הרזע <

 תנפצומ העדוה

 .חלושה ידי-לע הנפצוה וז העדוה 8

 ףאש הריבס הדימב חוטב תויהל ךתורשפאב ,תנפצומ ינורטקלא ראוד תעדוה תלבק תעב
 ראוד תועדוה תיטמוטוא חנעפמ 020000 =אקז855 .העדוהה תא ארק אל רחא דחא
 ךלש בשחמב ןקתומ םיאתמה ילטיגיזה ההזמהש יאנתב ,ינורטקלא

 בוש הז הרזע ךסמ גיצת לא [-

 .אירקו ילמרונ ןפואב העדוהה תגצהל איבת ךשמה ןצחלה לע הציחל



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ

 שומישה לועייל םיפיט

 ינורטקלאה ראודב
 לופיט לש םינוכנ םילגרה ךל לגסת יכ ץילממ ינא ,ליעי היהי ךלש ראודהש תנמ לע

 :םיליעומ םיפיט המכ ןלהל .ינורטקלא ראוד תביתכ לשו

 תועדוהו שפנ תויוכפתשהל דעוימ וניא ינורטקלאה ראודה :רוציקה דוס %

 תיצמתב תועדוהה תא לבקל םיניינועמה םיקוסע םישנאל ילכ והז .תוכורא

 רחאל הובזעי טושפ םה ,תדנדנמו הכורא םהל תיארנ העדוהה םא .תוריהבבו

 דבעמ לש ךמסמב ותוא בותכל ףדעה ,ךורא רסמ ךל שי םא .תורוש המכ תאירק

 ישפוחה ונמזב וארוקל לכוי לבקמה ךכ ,העדוהל הז ךמסמ ףרצו םילילמת

 ךמסמה לש ונכות רואיתב קפתסה העדוהב .טנרטניאל רבוחמ וניא אוהשכו

 .בתכנ תינכות וזיאבו

 רסמ םע תבצועמ המיתח תישיא העדוהל ףיסוהל לבוקמ :המיתח ךל רדגה

 םיללכ .יטמוטוא ןפואב המיתחה ץבוק תא ףרצל תעדוי ראודה תנכות .רויאו

 המיתחב שמתשת לא ,תאז םע .143 דומעב 8 קרפב אצמת וזכ המיתח בוציעל

 .ךמש תאו ןוגראה םש תא תנייצמה המיתח ףדעה .הליגר תיקסע תבותכתב וזכ

 לוכי התא ,(רוהט טסקטמ לידבהל) 11111. טמרופב ראודב שמתשמ התא םא

 .הלש וגול לכ וא הרבחה למס תא םג ףרצל

 אל תבותכל רוגיש לש תומיענ יא עונמל תנמ לע :תובותכה סקנפב שמתשה

 ,ףוג וא םדא לכ תובותכה סקנפל סנכה ,תרתוימ הדובע ךל ךוסחל ידכו ,הנוכנ

 תוינכות בור .חולשמה ךילהת תא לעיי םג רבדה .בתכתהל רומא התא ומע

 ,העדוה תלביק ונממ םדא לכ לש ונעמ תא סקנפל ףיסוהל תועדוי םג ראודה

 .םיאתמה ןצחלה לע ץוחלל וא המיאתמה הדוקפב רוחבל קר ךילע

 הניקת הרוצב הרבעוה העדוהה יכ אדוול הצור התא םא :קתעה ךמצעל חלש

 ןעמנה םגש חינהל שי ,ותוא תלביק התא םא .ונממ קתעה ךמצעל חלש ,ןעמנל

 ,ןעמנל העודי היהת ךמצעל העדוהה חולשמ תדבועש הצור ךניא םא .ירקיעה

 .(200) רתסומ קתוע לבקמכ ךמצע ןייצ

 וא וז הביסמ הרסמנ אל העדוההש ךכ לע העדוה תלביק אל םא :"דנדנת" לא

 לצא לבקמה לש ראודה תביתל העיגה איה יכ החטבב חינהל לוכי התא ,תרחא

 ומויק קדב םרט ןעמנהש הארנכ ,הבושת תלביק םרט םא .ולש תורישה קפס

 םע דחי ורבטצי ולא תורוכזת ,םייתעש לכ תרוכזת חלשת םא .ורובע ראוד לש

 לש היצפוא תללוכ ראודה תינכות .לבקמה תא וזיגרי קרו תירוקמה העדוהה

 ."הריסמ רושיא"



 < ראודה לועי'ו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 \/60 ראודו ישפוח ראוד יתרש
 טנרטניאל "הסינכ ירעש"כ תונורחאה םינשב םילעופ םלועב םיבר טנרטניא ימרוג
 "תותפל" ןויסינב .םהלש םירתאה ןמ השילגה תא חתותפל םישלוגה תא םידדועמו
 ישפוח ראוד לש תוריש ולא תורבח ךל םיעיצמ ,ולא םירתא ךרד רובעל םישלוג
 התא םלועב םוקמ לכמ .ראודה תא דירוהל תנמ לע ךלש קפסה בשחמל קקזנ ךניא
 ךותמו טנרטניאל רשוקמה בשחמ לכמ ךלש ראודה תביתל סנכיהל ,תע לכב ,לוכי
 .תידועיי ראוד תינכות ךותמ אלו ררולפסקא טנרטניא

 ךרדב ךירצ התא ינורטקלא ראוד לבקל ןיינועמו ל"וחב אצמנ התא רשאכ ,לשמל
 תרבחל תיסחי רקי ריחמ םלשלו ,ץראב ךלש תורישה קפסל ל"וחמ רשקתהל ללכ
 ךלש ראודה תביתל הסינכ םירשפאמ ץראב תוריש יקפס םנמא .ל"וחבש םינופלטה
 ל"וחב םוקמ לכב ןתינ אלו ףסכ הלוע הז םג ךא ,ל"וחב םירשוקמ םיקפסל גויחב
 .תימוקמ החיש ריחמב

 ,ןיסב אצמנ התאש ןיב .ישפוחה ראודה יתורישב אוצמל ןתינ ,הז ןורסיחל ןורתפ
 ,ימוקמ תוריש קפסל תימוקמ החיש לש ריחמב ,תירבה תוצראב וא וטקובמיטב
 ינתונ .ישפוח ןפואב ראוד חולשלו ךלש ראודה תא לבקל בשחמ לכמ לוכי התא
 לע תורישה תא תוססבמה תורבח םיתעלו םיאמדקא תודסומ םיתעל םה תורישה
 .ולש ראודה תא קודבל אב אוה רשאכ שמתשמה ףשחנ הילא ,תמוסרפה

 הנממ הנידמה תא ריתסהל הצור התא רשאכ םג ,הז גוסמ םיתרשב רזעיהל לוכי התא
 הנעי אל יכ ששוח התאו ידועס ךיסנ םע בתכתהל ךשפנ הקשח םא .רשקתמ התא
 תבותכב ןיינועמ התאו ,(11 תמויסה ידי לע ההוזמה) לארשי תנידמב ורוקמש ראודל

 .ולא םיתרשב שומיש תושעל לוכי התא ,(ססחו תמויס) ב"הראב איה וליאכ האריתש
 תביתל עיגיש ראודה ,רמולכ ,ס1!ס וג6 לש תוריש םג ךל םיעיצמ םג םהמ םיבר
 .ךלש ליגרה ראודה ןובשחל יטמוטוא ןפואב רבעוי ,ךלש תישפוחה ראודה

 ראוד תינכותב שמתשמ ךניא ,ישפוח ראוד תורישב שמתשמ התא רשאכ

 תועצמאב בתוכ וא ארוקו ןפדפדה תועצמאב רתאל סנכנ התא .הל'גר חש

 .רתאב םינבומה םילכה

 םישנא ולכוי הילא תבותכה וז ,ףסכ ןיא םניח ךל םיעיצמ ולא םיתרשש המ ,ןורקיעב
 קפס לצא ומכ ,ראודה תא ךושמל התא לכות הנממו ינורטקלא ראוד ךילא חולשל

 ראוד תרש לש %/60-ה רתאל רשקתהל אוה ,תושעל ךילעש המ לכ .ליגר תוריש

 ןבומכ רתאה ,ךלש שמתשמה םש תא רידגמ התא .תבותכ ךל חותפל שקבלו ישפוח

 רוחבל לוכי התא .רבד לכל ליגר ראוד ןעמ ךל שיש איה האצותהו ונעמ תא ףרצמ

 םישמתשמ לצא דואמ לבוקמה (1ו0://טץששש .תסטמ8ו][.ססתמ) 11000811 לש רתאב

 ילארשי ליימטוה רתא לש הפולח העיצמ לארשי טפוסורקימ הנורחאל .םיילארשי

 .(1 כ ://טע\א .\ס 811.00 .1])



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 םלועב םוקמ לכמ השיג - 003!60ו| תוריש
 .והשלכ ישפוח ראוד תורישל םצעב קוקז ךניא ,בהז טנרטניא לש יונמ התא םא

 תועצמאב הסינכ ידי לע ךלש הליגרה ראודה תביתל תשגל ךל תרשפאמ בהז טנרטניא

 תיפולח ךרד ךל רשפאמ אוהו (20101/8גו] ארקנ הז תוריש .םלועב םוקמ לכמ ןפדפדה

 ךתויה תעב ראוד תבותכ יוניש לע ךירבח לכל עידוהל ךירצ ךניא .ךלש ראודל עיגהל

 .ןפדפד לכ ךרדו םלועב בשחמ לכמ ךרובע ןימז ךלש ליגרה ראודה לכ ,ל"וחב

 תבותכב בהז טנרטניא לש תיבה רתאל שלוג התא תורישל עיגהל ידכ

 .ראוד הבוהצה היסיטרכה לע ץחול התא תיבה ףד שארבו םק://טושא 288 1

 רויאב גצומל המודב ,המסיסה תאו ךלש שמתשמה םש תא ךממ שקבמ חתפנש ףד

 :אבה

 תטטרלמת | ]  תמ תאלט | ם-ד/לופתהש | | בצהאש | הם טר4

 ,סרפסקא קולטואא םע ללכ ךרדב סנכנ התא םהב המסיסו םש םתואב שמתשה

 .הסינכ לע ץחלו

 :אבה רויאב גצומל המודב ךלש סנכנה ראודה תבית תא גיצמ חתפנש אבה ףדה

 הוע 3 :רדגו4 הנָב העיב ץנט |

 יי 66 ₪6 206 5

 חוותה -305%6147האףכ081
 טסה זר



 < ראודה לועייז תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 העדוההש ידכ אשונה הדומעבש רושיקה לע ץוחלל הז ,תושעל ךל ראשנש המ לכ
 ךכ לע העדוה גצות - 111111, טמרופב איה העדוהה םא .ךלש ןפדפדה ךסמ לע גצות
 .דרפנ ןולחב העדוהה תא גיצהל ידכ החיתפל ןאכ ץחל ןצחל לע ץוחלל שקבתתו
 גצומ העדוהב אצמנה רושיק לכ ,ןפדפדה לש ליגר ןולחב תגצומ העדוהה ,בל םיש
 תא סיפדהל לוכי התאש ןבומכ .הליגרה ךרדב וילא שולגל לוכי התאו רושיקכ
 תגצומ ,ףרוצמ ךמסמ תללוכ העדוהה םא .תרחא הלועפ לכ עצבל וא העדוהה
 .ףרוצמה ךמסמה תחיתפל רושיק םע ךכ לע העדוה

 גצומל המודב ,דרפנ ןולחב אלו דימ תגצומ איה טסקט טמרופב איה העדוהה םא

 :אבה רויאב

 רמד | תינכט ה>מת | ]| = תוחוקל תוש = | םייזעלב םיתויש | | בהזהקיק |

 1 ךותמ 1  סנכנ ראוד חתפ העדוהה ףוגערבעה םלוכל/הנעמ אבה םדוקה קחמ

 דדו, 30 אא 2002 09:50:20 +0300 :ךיראת
 5תוחוסח[67231130.066.1] :תאמ
 הכורעתה ןמ תומשרתה :אשונ

 פוווחחסח[(0/10005.60.11 :לא
 .תובותנ סקנפ

 תועדוה הקנ

 ,תיבב םירבחל םולש

 שממ םיגצומה םישודיחה .תיתנשה םיבשחמה תכורעתב ןאכ אצמנ ינא
 .לעופב םימשוימ םתוארל חור רצק רבכ ינאו םימיהדמ
 .רפסל המ הברה יל היהי בושא רשאכ
 .וגצוהש םיבושחה םישודיחה ןמ המכ ראתמהו ןאכ ץפוהש ץבוק ףרצמ ינא

 ,בורקב תוארתהל הווקמ ינא
 הקחמנש העדוה 6

 פ.ש הארקנט הנורחא ץ

 חתפ הקק ?וק 56% 0ע65 :םיפרוצמ םיצבק

 .הקחמל וא רחאל הריבעהל ,העדוהה לע תונעל ךל םירשפאמ ףדה שארב םירושיקה

 םא .ןולחה תא רוגס טושפ 117, טמרופב איה םא ,העדוהה תאירק רמגב

 ןיידע אצמנ התא .ןפדפדה לש םדוקה ןצחלה לע ץחל טושפ ,טסקט אוה טמרופה

 .ךלש סנכנה ראודה תבית ובו ליימ-דלוג תוריש תא גיצמה ןולחב

 העדוה לכ ןמסל לוכי התא .ךלש ראודה לע הלועפ לכ עצבל לוכי התא הז ףדב

 ןצחלה לע ץחול התא רשאכ .ןמוסת קר אלא דימ קחמת אל איה .הקחמנש העדוהכ

 .תוקוחמכ ונמוסש תועדוהה לכ תוקחמנ ךסמה לש ןימי דצב אצמנה תועדוה הקנ

 העדוה קוחמל תרשל הרומ ךניא םא ,בל םיש תרשה ןמ קחמנ אל ראודה /

 סרפסקא קולטואא םע הליגר הדובעל דוגינב .קחמת אל וז תמיוסמ | |

 .תרשב ךלש ראודה תביתמ תקחמנ הניא ליימ-דלוגב ארוק התאש העדוה

 לכ תא דירוהל לוכי התא ץראב ךתשפוחמ וא ל"וחמ רוזחת רשאכ

 ךירצ ךניאש ןבומכ .ליגרכ ןתוא קייתלו ךרדעהב ולבקתהש תועדוהה

 .ורמשל תובישח לכ ןיאש רחא ראוד וא לבזה ראוד לכ תא תרשב רומשל



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 ליימ-דלוגב ראוד תביתכ

 טושפ .דחוימ הכירע ףד ךתושרל דימעמ תורישה ראוד חולשל הצור התא רשאכ

 רכומה ןולחל המודה ,שדח ףד .ךסמה לש ןימי דצב השדח העדוה ןצחלה לע ץחל

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפנ סרפסקא קולטואאב השדח העדוה לש

 ₪ הכיר דב

 תינורטקלא המיתח לולכ ו"
 אצוי ראוד תיקיתב קתעה רומש =

 ו ] 9

 םיפרוצמ םיצבק

 טסקטה תביתב העדוהה ףוג תא בתוכ ,אשונה תא ,םינעמנה תא ליגרכ ןייצמ התא

 .ראודה תא חלוש התא ונממש בשחמב רומשה ץבוק לכ ףרצמו הלודגה

 ראודה תביתב העדוהה לש קתוע רומשל וא תינורטקלא המיתח לולכל לוכי התא

 .תומיאתמה ןומיסה תובית םע ,אצויה

 חותפל ,תונוש הקוזחת תולועפ עצבל ךל םירשפאמ ךסמה לש ןימי דצבש םינצחלה

 .ולאב אצויכו םילבוקמה םילכה לכ תא ליכמה תובותכ סקנפ להנל ,תושדח תויקית

 יפכ ,תחלשנ העדוהה .חלש ןצחלה לע ץחל ,העדוהה תביתכ תא םייסמ התאשכ

 תחלשנ ךלש העדוהה .הליגרה ךרדב העדוה תביתכל המוד יד הז האור התאש

 ,תבצועמ העדוה ריבעהל הצור התא םא ןכל .1111/1, טמרופב אלו טסקט טמרופכ

 .ףרוצמ ךמסמכ התוא ףרצו םילילמת דבעמב העדוהה תא ןכה

 לוכי התא תסנכנש רחאל ,ךתדובע ךלהמב לבקתהש ראוד קודבל הצור התא םא

 .תרשב הקידב םוזילו ראוד קודב ןצחלה לע ץוחלל תע לכב

 ישפוח ראוד

 .םולשת לכ אלל סנכנ ראוד תבית ךל םיחתופ רשא םיתוריש םה םיישפוחה םיתרשה

 ליגר טנרטניא רתא אוה רתאה .ןפדפדב שומיש ידי לע תישענ ראודה אתל השיגה

 לא תורשקתה ידי לע ,הזכ תרשל תורשקתהה תא םיגדא .ליגרכ וילא שלוג התאש

 שומישה תא םיגדמ ינא ,ולאכ םיישפוח םיתרש לש המישר ךותמ יתרחבש תרש

 .לארשי 8 - םואתה ויחא םג ומכ ,תירבעב תורישה תא ןתונה ילארשיה ליימטוהב

 ץחל וא םוסכ://טששא .תס00411.60.1] :רתאל שולג ,ישפוח ןובשח חותפל תנמ לע 1

 .בהז טנרטניא לש תיבה ףד שארב 1108811 רושיקה לע
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 רווופ סילָנ סינוטו] הגות הקיומכ ץנט '

+8. 0 ₪ 0₪6- --( 
1 1/6 14 4 5: 5 

 !וישכע םשרה ?שדח שמתשמ

 שמתטמ שש
| 

 עדיוכ לבקל וישכע םיצור
 ?םכלש קנבה ןובשח לע

 ןאכ וצחל

 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמ חתפנ .וישכע םשרה רושיקה לע ץחל 2

 שדח שמתשמ םושיר

 םודאב עיפומ םמטש תודט אהל .הגוח

 ןובשחה יטרפ

 תורפס 16 21 יול ער שסטה יט לה ידו כר 7 קתתטת פש 4 רוש ל ידו
 .םדחפר תלל 4 -) יתרת וק

 תז 25% כהה לסי םישא הרישעל האביש [ר רכה תגי ח כ
 יומה חלל ר+ 20-9) 80 28-1.6-5) 1062 תור

 הטיס תומיא קר הוה אי על רחוק

 7 7 0 ו -- רעה ל דורה הא עז ד רטוש

 חוה תוחיא הלווה

 םיישיא םיטרפ

 יטרפ םש

 החפשה םש

 *) חה ראה "פנה ח ווא 9 לרה לו ודע דררה
 רש

 ה דשא שו"

 ,יוללמה רמגב .ךסמה יבג לע גצומש ןולאשה יפ לע םיישיאה ךיטרפ תא אלמ 3

 .חלש ןצחלה לע ץחלו תופרטצהה םכסה יאנת תא ארק

 המכ ךותמ רוחבל שקבתת וב ףסונ ךסמ גצוי סופת תרחבש שמתשמה םש םא 4

 .הנוש םש דילקהל וא ,ןךתבותככ שמשיש שמתשמה םש תא תויורשפא

 .(תומיאל ,םיימעפ) ךמצעל רחוב התאש המסיסה תא אלמ ,ספוטה תיתחתב

 .תחלצומ המשרה לע העדוה לבקת ןיקת לכה םא 5

 רבוחמה םלועב בשחמ לכמ תשגל לוכי התא וילא שדח ראוד ןובשח ךל שי תעכ ,והז

 (הלעמל גצומה) תיבה דומעב ,לארשי ליימטוה רתאל רשקתמ התא .טנרטניאל
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 ךלש החיתפה ףד גצוי תוינש ךותו ךתמסיס תאו ךלש שמתשמה םש תא דילקמ התא

 :אבה רויאב גצומל המודב

 45% < אנ 68 |

 הספ  שינ) םיכוכוו
 ו 2

 כ תוצע
1 
 רב שקר למ 7 6 שש ל ץשהה רצה ה 95 םיטרה ?שכ 0 תוסיבמ שד דק הפ

 7 םווסויא 2

 רושיקה לע ץחל .ראודה אתב ךל תוניתממה תועדוהה רפסמ תא ךל תנייצמ העדוה

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפית ךלש סנכנה ראודה תבית ,ראוד

 45% < וא ₪ 66 4 קו - םיונפנ י!ודטקלא רג

 4 *בטאמ
2% 

 7 וא יש < יוזזשנ-ח סו סשה

 .גצוי הנכותו הנושארה העדוהה לש רושיקה לע ץחל ,תוגצומ תושדחה תועדוהה

 תא אורקל תנמ לע ,ךלש ראודה תינכותב שמתשמ וניא תורישה /

 ןכלו ,טנרטניא דומעכ תגצומ העדוהה .ךרובע תולבקתמה תועדוהה /

 תועדוה תוברל ,איהש יפכ תגצומ העדוה לכ .אוהש יפכ גצומ ונכות פיט

 םיתעל השעיי תורושה רושיי יכ םא ,הנוכנ גצות תירבעה .תירבעב

 שמתשמו ל"וחב אצמנ התא םא :רוכז תאז םע .ןימיל אלו לאמשל

 לכות אל םיירבע םינפוגו תירבעב תכמותה הלעפה תכרעמ אלל בשחמב

 ץלאת הזכ הרקמב .ליגרה ןפדפדב ךשמתשהב תירבעב תועדוה אורקל

 .דבלב (םוקמה תפשב וא) תילגנאב תועדוה חולשלו לבקל



 < ראודה לועייו תועדוהה ןוגרא :9 קרפ

 שי לבקמלש ךכב תינתומ תירבעב ראוד תלבקו חולשמ לש תורשפאה יכ רוכז

 ל"וחב ןעמנל תירבעב ראוד חלשת םא .תירבעב םיכמותה ןפדפדו הלעפה תכרעמ

 .תירבעה תא אורקל לכוי אל םירקמה בורב אוה

 העדוה ןצחלה לע תינמיה הדומעב ץחל ,והד ןאמל העדוה רגשל הצור התא םא

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ראוד תביתכל ךסמ חתפיי .השדח

 5 ]ה

 תא ןייצ ,ךלש ישיאה תובותכה סקנפמ הזכ דחא רחב וא ,ןעמנה םש תא סנכה

 וא ךסמה שארב החילש ןצחלה לע ץחלו הטמ לולג .העדוהה תא בותכו אשונה

 .חלשנ ראודה .ותיתחתב

 תולטמ תמישרו תושיגפ ןמוי להנל םג ךל רשפאמ טפוסורקימ לש הז תוריש ,בגא

 חוכשל הצור התא םאה .םלועב םוקמ לכמ ךלש ןמויה לע טולשל לכות ךכ .םינווקמ

 ?וטקובמיטב םייתרחמ ךל שיש השיגפה תא

 ראוד תוריש ילארשיה הלאוו רתא םג עיצמ ,1998 טסוגוא תליחת זאמ /

 תבותכב רתאל שולג םיטרפל .תירבעב האלמ הכימת ללוכ ,ישפוח 4
 פי
 כ ://טעא א ו



 ןוידה תוצובק

 ו 66 \6% לש

 םישמתשמל רשפאמה ,תוינורטקלא ןויד תוצובק לש לולכמל סחייתמ 12561%6 חנומה

 םיגהונ ,ןויד תוצובקב םיפתתשמ .םינוידב ףתתשהל םוקמ לכב טנרטניאל םירשוקמה

 תוצובק 50,000-מ הלעמל תומייק .הצובק לכב דיחי אשונל םהלש ןוידה תא ליבגהל

 תויח ןוגכ ,תעדה לע תולעהל ןתינש םיאשונה לכ תא ללוכ ןהלש םיאשונה חווטו ,ןויד

 הקיסיפ ,האופר ,ללחה רקח ,םיינפוא לע הביכר ,ןוציחה ללחהמ םירוקיב ,דמחמ

 .רחא ןיינעמ אשונ לכו ללכבו ןימ ,תיניערג

 ראודה לש הבחרה ןיעמ וז .טנרטניא ךרד עצבתמה תוריש אלא תשר הניא 1%

 תשגל לוכי שמתשמ לכ רשאכ ,םירמאמ וא תועדוה תרבעה תורישל ינורטקלאה

 .ולשמ ומצע לשמ העדוה רגשלו התוא אורקל ,העדוה לכל

 םירמאמב לופיטה .(4141016) םירמאמ תונוכמ ןויד תוצובקל תוחלשנה תועדוהה

 ךל תרשפאמה ,(868066) האירק תינכות הנוכמה תדחוימ הנכות תועצמאב השענ

 .ךלשמ םירמאמ םוזיל וא םהב לפטלו םהילע ביגהל ,םירמאמ אורקל

 ןויד תוצובק
 רמאמ לע ססובמ ןהלש הנבמה .םירדגומ םיאשונב ןויד תוצובק תוקסוע ,ןתרדגה יפל
 .םימינ וא ((םז0805) תוארשרש םירצויה םיפסונ םירמאמו תובוגת ררוגה ןושאר
 רמאמה לע תובוגת םירגשמ םירחא םישמתשמש ךכ ידי לע תורצונ תוארשרשה
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 בקעמ לע תולקמ האירקה תוינכות .תרשרשב םירחא םירמאמ לע תובוגת וא ירוקמה

 .ירוקמה רמאמה לש ואשונמ תוטסל םיתעל תוטונ תוארשרש .תוארשרשה ירחא

 .הצובקה לש יזכרמה אשונב ןוידל םמצע םימצמצמ הצובקב םיפתתשמה ,ללכ ךרדב

 תוננוקמ תוארשרש ףאו תוליבקמ תוארשרש םג ונכתיי הצובק לכבש ןבומכ

 .(תחא תרשרש ךותב הנשמ תוארשרש)

 עגונב תורעהו םהלש תונויער תועיבמה תועדוה םירגשמ ןויד תוצובקב םיפתתשמ

 .תורקובמ וא תורזנוצמ ןניא ןויד תוצובק ,םירקמה בורב .ןוידה תצובק לש אשונל

 תלבק יבגל תוינידמ לע רמושה להנמ ונשי ןהב ,תורקובמ ןויד תוצובק ןנשי םלוא

 םניאש וא ןוידה תצובק לש אשונל תורישי םירושק םניאש ולאכ תלסופה ,םירמאמ

 םיסנכנ להנמה ידי לע ורשואש םירמאמ קר ,ולא םירקמב .אשונב המואמ םישדחמ

 .םיפתתשמה לכל םיגצומו הצובקל

 םיאשונה יבגל ,ךשמה ירמאמ ,םיפסונ םירמאמ םיבתוכו םיארוק םיפתתשמ

 וא ,תירוקמה העדוהה תא רביחש ימ םע םיחכוותמ ,עדימ םיפיסומ םה .ורגושש

 ,דבלב םידחא תועובש ןוידה תצובקב ראשיהל םילוכי םירמאמה .ותא םימיכסמ

 קפס ידי לע ,השעמל ,תולהונמ ןויד תוצובק .ןוסחא חפנ םיספות םהש ןוויכ

 .תועובש רפסממ רתוי ךשמב ןוסחאה חפנ תסיפתב ןיינועמ ונניאש ,ךלש תורישה

 ךכל הביסה יהוז .ךלש תורישה קפסב איה ףא היולת ןויד תוצובק לש התונימז

 ומכ ןויד תוצובק ןתואל השיג דימת ןיא ,תחא הנידמב טנרטניא שמתשמלש

 ןויד תצובק לע עמשת םא .רחא קפס לצא ףא וא תרחא הנידמב אצמנש שמתשמל

 .התוא ףיסוהל ונממ שקבל לכותש ןכתיי ,ךלש תורישה קפס ידי לע תכמתנ הנניאש

 ןויד תצובקש ךכ ,ההובג תורידתב השענ םינושה םיקפסה ןיב םירסמ תרבעהו ןוכדע

 שמתשמ לכ לצא תללוכ וז הצובקש רמוחה לכ תא לולכת ,ךלש קפסה לצא הנימז

 שמתשמ לכל ןימז תועש רפסמ ךות היהי ,רגשת התאש רמאמ לכ .םלועב רחא

 .הצובקל השיג ול שיש םלועב

 ימוקמה קתועה תא תועש רפסמ לכ ןכדעמ םלועב תוריש קפס לכ טעמכו רחאמ

 ךילע תוביבחה ןוידה תוצובק לא רשקתהל לוכי התא תוירקיעה ןוידה תוצובק לש

 לע גצות איה העדוה רגשמ התאש עגרמ תועש רפסמ ךות .םלועב בשחמ לכמ טעמכ

 .בחרה םלועב ןוידה תצובקב ףתתשמ לכ לש וגצ

 ?ןוידה תוצובק תוניוממ דציכ

 תוצובקל תומש ןתמ לש תינדפק תכרעמ הצוחנ ,ןויד תוצובק יפלא תומייק רשאכ

 אשונב הצובקה תא אוצמל לכוי שמתשמ לכש ידכ ,תוירוגטקל םיאשונה תקולחו

 .תומש לש תודחא תומרב םישמתשמ ,תוצובקה ןיב הנחבה רשפאל ידכ .ותוא ןיינעמה

 .הצובקה לש בחרה אשונה המ תעדל ךל רשפאמה ,יללכה ההזמה איה הנושארה המרה

 :תוירוגטק עשתל תוצובקה תא םיקלחמה ,ולאכ םייללכ םיהזמ העשת םימייק

 םייונש םקלח ;תורחאה תוירוגטקה לכמ םיגרוחה םיאשונ - (יביטנרטלא) 34 4

 .ירשפא אשונ לכב טעמכ תוצובק אצמת ןאכ .תקולחמב



 < 056א8%+ לש ןוידה תוצובק :זוס קרפ

 .הלכלכו םיקסעל םירושקה םיאשונ - (סנזיב) סע %

 .בשחמה יעדמלו םיבשחמל םירושקה םיאשונ - (םיבשחמ) 600 תם %

 תויללכ תושדח ,ןתלועפו ןויד תוצובק תודוא תושדח - (ןויד תוצובק) תו

 .הילאוטקאו

 .תונמא וא םיביבחת רודיב ,יוליבל םיעגונה םיאשונ - (רודיב) ץ66 %

 .םייעדמ ןיינע ימוחת וא םיאשונ - (עדמ) 501 +

 .תויתרבח תויגוסל םיעגונה םימוחת וא םיאשונ - (הרבח) 506 %

% 

% 

2 

 .םיחוכיוול ירוביצ םורופ לש םיטביהב תודקמתמה ןויד תוצובק - (החיש) %

 .תרחא הירוגטק ףא רדגב םניאש םיאשונ (תונוש) 6

 ןבומכ .קפס לכ לצא םתוא אצמתו טנרטניאה םלוע לכב תולבוקמ ולא תוירוגטק

 תובושחה ךא ,קפס לכ לצא תואצמנ תמיוסמ הירוגטקב תוצובקה לכ אלש

 .ואצמיי ללכ ךרדב תוירלופופהו

 תוירוגטק רפסמ םג םיקיזחמ םיבר םינויד יתרש ,תוירקיעה תוירוגטקל ףסונב

 :ןוגכ ,תוינשמ

 .םייחה יעדמבו היגולויבב םיאשונ - (היגולויב) עגסמ66 %

 .םייטפשמ םיאשונ - (טפשמ יתב) 60טז(% %

 תוירוגטקהמ תחא ףאב םיללכנ םניאש ,םייללכ תוניינעתה יאשונ - (יללכ) ₪60078| 6%

 .תורחאה

 .ב"ויכו םינרדב ,תוחידב ,רומוה - (רומוה) תטזמסז %

 לע יללכ עדימ ןתית הצובקה םשב האבה המרה ,הירוגטקה לש יללכה ההזמה ירחא

 תוקסועה הלש הנשמה תוצובקו 260.800ו0 לשמל .יזכרמה אשונה לש םוחתה

 תמייק םירקמה בורב .'וכו היגולויב אוה 501.פ10108ע לש םוחתהשכ ,עמש תוכרעמב

 דועב ,תוינוכמ תגיהנב תקסוע 811.80105.0ושות8 ,ךכ .תומר לש תפסונ הקולח

 .תוקיתע תוינוכמב תקסוע 80005.8.(81מ(16006 הצובקהש

 לע רתוי תובר תומרמ בכרומ םשה ,ןויד תוצובק לש םוצע רפסמ שי םהב םימוחתב

 אצמת ,עדמהו םיבשחמה םוחתב רקיעב .דחוימה אשונה לש יוהיז רשפאל תנמ

 .תובר תומר ידי לע תניוצמה תוחמתה

 ימושייב תקסועה ןויד תצובק איה ,לשמל סת .05.ת15-ו/1ת60וא5 805 .ואסת6-קסס

 .תונולח לש הלעפהה תכרעמ תחת םילילמת דוביעל בשחמ

 תא םיננסמ םירחאו ,םיבר םיקפס לצא תונימז ןניא 81( תיירוגטקמ ןויד תוצובק
 אשונב תוקסועה ןויד תוצובקל תשמשמ וז הירוגטק ,ןכל .וז הירוגטקמ תוצובקה
 הצובקה לש המוקמ ,םיאשונל הקולחה תניחבמ םא ףא ,תיפרגואיג הניחבמ ימוקמ
 .תרחא הירוגטקב
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 ץ/60-ה רתאב אצמת המצע 1086%6(ה לעו ןוידה תוצובק לע ןיינעמ עדימ /

 | :תבותכב ,ז156%%6+-ל עדימה זכרמ לש 0

 כ ://50 510 וס

 .(ןבומכ /6ט טמרופב לכה) תושדח ןויד תוצובק לע םג בר עדימ אצמת ןאכ

 סרפסקא קולטואא תרדגה

 (25646% תאירקל
 םשל ףסונ ילכל קוקז ךניא ,ןפדפדכ ררולפסקא טנרטניאב שמתשמ התא םא

 רידגהל קר ךילעו סרפסקא קולטואאב אצמנ ךל שורדה לכ .ןויד תוצובקב תופתתשה

 .ךלש תורישה קפס ךרד תורישל רשקתהל תנמ לע ,תינכותה תא

 :ןלהלדכ לעפ ,תינכותה תא רידגהל ידכ

 ךילע ,ןויד תוצובקל רבעב תרבחתה םרט םא .סורפסקא קולטואא תא חתפ 1

 .0טז]ססא 501658 - רתויב הנוילעה היקיתב תינמיה תינולחב רוחבל

 ןייע רושיקה לע ץחל .םינימז םיתוריש תמישר גצות תילאמשה תינולחב 2

 .ןויד תוצובקב

 יטרפ תא ןייצל ךממ שקביש ףשא חתפיי ,רבעב תורישל תרבחתה םרט םא 3

 קפסה לש ןוידה תוצובק תרש תבותכ תאו תורישה קפס לצא ךלש ןובשחה

 םיסקיאה רשאכ תסשפ.אאא.אאא.אא הנבמב היהת תבותכה ללכ ךרדב .ךלש

 תבותכה ,בהז טנרטניא לש חוקל התא םא ,לשמל .קפסה תבותכ תא םינייצמ

 .ם6ש/8.288ש.ם61.11 היהת

 תויקית לכל תחתמ עיפות איה - ךלש בשחמב השדחה היקיתה רדגותש רחאל 4

 .תוימוקמ תויקית ומכ המר התואבו ראודה

 תעב ןויד תוצובק תמישר תדרוה םרט םא .ןוידה תוצובק תייקיתב רחב 5

 הקיר הנדוע היקיתה ,הרדגהה

 ןויד תצובק ףאב יונמכ םושר ךניא :רסמה תא הגיצמ תחתפנש העדוה תבית 6

 בשה ?תונימז ןויד תוצובק לש המישר תעכ גיצהל ךנוצרב םאה .הז ןובשחב

 דרות ןכלהמב ,תוקד רפסמ ךראת הלועפה .הפק סוכ ךמצעל ןיכהל ךלו בויחב

 .ךלש תורישה קפס ךרד תונימזה ןויד תוצובק לש המישר ךבשחמל

 .ןויד תוצובקל םייונמ חיש-ודה תביתב תגצומ המישרה 7

 .תיזכרמה הביתב תוגצומ תונימזה תוצובקה 8



 טשפ6א6( לש ןוידה תוצובק :וס קרפ

 רמאמה ןכות תא גיצי ,הנוילעה תילאמשה תינולחב וב רחבתש רמאמ .םירמאמ ןאכ םיגצומ ראוד תועדוה םוקמבש אלא ,ינורטקלא ראודב ןדה קלחב תרכהש ךסמ ותוא אוה יכ הלגת ,תינכותה ךסמל רוזחתו תוצובקה תמישר תא רוגסת םא
 ןולח חתפת ,רסמה םש לע הלופכ הציחל ,ןאכ םג ,םש ומכו .הנותחתה תינולחב
 .םלש ךסמב רמאמה גצוי וב ןויע

 .םיפסונ םיתרש ךלש תושדחה יתרש תמישרל ףיסוהל תעכ לוכי התא
 תבית חתפית .(4000טת19) תונובשח הדוקפב רחב (70019) םילכ טירפתב 1

 .ןובשח תרדגהל חיש-וד

 תא אלמ ,(406) ףסוה לע ץחל ,(אסואפ) ןויד תוצובק יטירפ היסיטרכב רחב 2
 .ףיסוהל הצור התאש םינוידה תרש יטרפ

 .(01056) רוגס ןצחלה לע ץחל 3

 תורישה קפס ידי לע קפוסמה םיצבק תרש - (5 807/61) םינויד תרש קל ב נו
 םהש ןוויכ םתוא ארוק התא ,ןויד תוצובקמ םירמאמ ארוק התאשכ .ךלש /
 .ךלש תורישה קפס ידי לע קזחותמה תרשה לע םינימז הרדגה

 םירמאמ תאירק
 העדוהו קיר ןולח הגיצמ תילאמשה תינולחה ,ןויד תצובקל תמשרנ םרטש רחאמ
 דרוה ,רבכ תאז תישע אל םא .תונימזה תוצובקה תמישר תא דירוהל ךתוא תנמזמ
 .ןהילא םשריהו ןויד תוצובק המכ רחב .המישרה תא
 :םיאבה םידעצה יפ לע לעפ ,םירמאמ אורקל תנמ לע
 .סרפסקא קולטואא תא חתפו ךלש תורישה קפסל רשקתה 1
 .ןוידה תוצובק תא אורקל הצור התא ותועצמאבש ןובשחה לע ץחל 2
 תבית .ןויד תוצובק ןצחלה לע ץחל ,תונימזה תוצובקה תמישר תא דרוה 3

 .תגצומ ןויד תוצובקל םייונמ חיש-ודה
 תוצובק לכ לש תינכדע המישר .המישר ספא ןצחלה לע ץחל לכה היסיטרכב 4

 .ךלש בשחמל תדרומ תונימזה ןוידה
 הצובק לכ לש המש דיל .יונמכ םשריה ןצחלה לע ץחלו ןויד תוצבק המכ רחב 5

 קר תוגצומ םשו יונמ חתפנ היסיטרכל רובע .למס גצוי יונמכ תמשרנ הילא
 .יונמכ תמשרנ ןהילא ןוידה תוצובק

 .תמשרנ ןהילא תוצובקה תחא לע הלופכ הציחל ץחל 6
 ./[16ז0806.קטט]וס.1] .187261.8606ז94] הצובקב ונרחב ,ןאכ המגודה ךרוצל
 .אבה רויאל המודב האריי ךלש ךסמה

 רנר וה חי שש ה



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 מפס םטמווס ו ופזם] ףסמ זהו - טווםסא אקזטפס 9

 חוט העדוה םילב הנוצמ הכירע ץבוע

 ₪ ₪ 2-9 ון ו 9 90 0 2-2 ₪
 ע תורתוכ ..ד תוצובק שפח תובוחכ לבק/חלש ו אבח חנעה בק בטח תחערוה

 = | חלש תא[ א0| 410[6]* ------ תושת
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 3 הטחזע ה 71 םחו 8105506, חסיא םפסטו ץסט 1 וכ וחוש
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 12:38 0 8םצה /טאסשפאע עו 50 או 100אוה: !סז 501054 2 (26) חוזקו
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 0500. 16 ו1.ה0 זס
 בר סולש םירקי םישלוג 05 000

 לוכרופת רתשי רכומ לודגה סכבורל ,סוב-רפוס תצובק לש רתאה תחיתפ לע עידוחל ינוצרב
 סוב-רפוס לש

 .םישלוגה לכל בר עדימ קפסת ףסונבו הרבחה לש רתא חמיקה ,סוב-רפוס תצובק | חייט
 1055 אשונב םינחבמ סשל ולעי בורקב 73 100501 קט
 ! םכלש תולאשל קר הכחמ רשא סעחב ,הכימת רוזא םש שיש ןבומכו | < 5 וסופו
 .ליימיא יל וחלשת סא חמשנ ,םיכמות ןכ סג תויהל םיניינועמ סתא םא פ מ הוו ₪

 (1070) חוו קטו

 האיוט ןווקח בצחב דבוע ₪1 , דארקנ אל 75 .תוטדוה 6

 םישמתשמש יוסינ יצבוק ,"לבז ירמאמ" םה וז הצובקב םירמאמה לש קלח 7

 םירמאמה דחא תא חתפו ולא םיצבקמ םלעתה .הקינכטה תא לגרתל ידכ וחלש

 םא .הנותחתה תינולחב גצוי ומצע רמאמה .ומש לע הציחל ידי לע .םייניצרה

 רתוי לק ךל היהיו ולשמ ןולחב חתפי אוה רמאמה םש לע הלופכ הציחל ץחלת

 .ךורא אוה םא רקיעב ,ותוא אורקל

 םירמאמב ןייעל לכות .הנוילעה תינולחב הטמ לולגל ךשמהו רמאמה תא ארק 8

 .ןויד תוצובק אשונב ךלש עדיה תא וקימעיש ,וז הצובקב םיפסונ

 םירמאמ תדרוה
 ןמ ראוד דירומ התא רשאכ .ראוד תדרוהל המוד הניא 1156%6% לש םירמאמ תרבעה

 עייסמל תרדגה םא אלא) ולוכ תא דירומ התאו ךרובע דעוימה ראוד והז ,תרשה

 .(ללכ ודירוהל ילב םיוסמ ראוד קוחמל סנכנה ראודה תבית

 ךל ןיא ,המישרב הצובקה םש תא האור התא רשאכ .ןויד תוצובק יבגל רבדה הנוש

 רפסמל היצקידניא םוש ךל ןיא רקיעבו ,םירמאמה םינד המב גשומ לש ץמש

 .םיספות םהש חפנלו םירמאמה

 קר אלא ,ךבשחמל םירמאמה תא הדירומ הניאו םוקמ ךל תכסוח סרפסקא קולטואא

 תדרומ ןושארה בלשב .םיבלשב תישענ הדרוהה .םתוא אורקל הצור התאשכ

 .תוצובקה תמישר

 םירמאמה 300 תמישר תא הדירומ סרפסקא קולטואא ,הצובק רחוב התא רשאכ

 בתוכה םש תא ,אשונה תא קר םיללוכ םידרומה םינותנה .הבש רתויב םישדחה

 .תורתוכ 300 לש תופסונ תוצובק דירוהל דימת לכות .רמאמה לדוג תאו

 תרשה ןמ ,רתא לע ,דרומ אלמה וחסונ ,רמאמ לש ותרתוכב רחוב התא רשאכ קר
 .ךלש קסידב ןוסחא םוקמ ךסחנ ךכ .ךלש בשחמל



 < ש56א8%+ לש ןו'דה תוצובק

 תא .תנווקמ אל הדובעב םירמאמה תא אורקל ךממ תענומ וז הטיש יכ רוכזל ךילע
 תושעל לוכי ךניא .אורקל זאו קפסל רשקה תא קתנל ,דירוהל לוכי התא ךלש ראודה
 ומש ללכ ךרדב) ךלש בשחמל דרוה רבכש רמאמ קר .12561%6 לש םירמאמ יבגל תאז
 רשפאמש המ ,תנווקמ אל הרוצב אורקל לוכי התא ,(תושגדומ אל תויתואב ןיוצמ
 .ינושאר ןויע רחאל ןיינע תאצמ וב רמאמ לע תחנב דובעל ךל

 הדרוהל םירמאמ ןומיס
 שארמ ןמסל ,תנווקמ אל הדובעב ,סרפסקא קולטואא ךל תרשפאמ ,ןמזב ךוסחל ידכ
 תינכותה ,טנרטניאל רשקתמ התא ןכמ רחאל .אורקל הצור התא םירמאמ וליא
 אל הדובעב ולא םירמאמב לפטל לוכי התאו ,םירחבנה םירמאמה תא הדירומ
 :םיאבה םידעצה תא עצב ,הדרוהל םירסמ ןמסל ידכ .תנווקמ

 הרוצב דובע הדוקפב רחב (18₪) ץבוק טירפתב ,תנווקמ אל הדובעב דובעל ידכ 1
 .(\/סזא (2111:מ6) תנווקמ אל

 ןיינועמ התאש רמאמ לש תרתוכ האור התא רשאכ 2

 7 | .עיפוי .תינמי הציחל וילע ץוחלל לוכי התא ,אורקל

 ו .ןימימ רויאב גצומל המודב ץפקומ טירפת
 הוו בה

 שסשמ|080) רתוי רחואמ העדוה דרוה הדוקפב רחב 3

67 ] 058886/). 

 החיתב

 םירמאמ לש המלש תרשרשב םג רוחבל לוכי התא 4

 רחב ,(המלש תרשרש וזש ןייצמ למסה דיל + ןמיס)

 8 שקהו (גצומ + ןמיסה) הרוגס איהשכ תרשרשב
 ...תיקיתל הקתעה .61+א[

 .תובותכה טקנפל חלושפפה || לשש למס גצומ תרחבש (תרשרש וא) רמאמ לכ דיל 5
 רתרי רחואמ העדרה דררה .לקועמ ץח

 לכ ,האבה םעפב תרשל רשקתת רשאכ ,תעכ 6

 רחאל .ןלש קסידל ודרוי םינמוסמה םירמאמה

 העדוהה תרושב הציחל ידי לע תוטשפב הלועפה תא עצבל לכות רצק ןומיא

 .לקועמה ץחה תרתוכל תחתמ

 טושפ ,םיוסמ רמאמ דירוהל הצור ךניאש טילחמ התאו ךתעד תא תיניש םא 7

 .קחמי הזו לקועמה ץחה לע רבכעה םע ץחל

 הדוקפה ןמ ןומיסה תא רסה (₪110) ץבוק טירפתב ,תנווקמ הדובעל בושל ידכ 8

 .(\/סז% (21וה6) תנווקמ אל הרוצב דובע

 רחב (001'1) םילכ טירפתב ,םינמוסמה םירמאמה תא דירוהל הצרת רשאכ 9

 .ךלש בשחמל וקתעוי תועדוהה .(65ץתסתזסמו26 /411) לכה ןרכנס הדוקפב

 םירמאמה תא תחנב אורקלו ,ךלש תורישה קפסמ קתנתהל לוכ: התא תעכ

 .ךתוא םיניינעמש



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 ןויד תוצובקל תופרטצה
 .םירמאמ אורקלו תמיוסמ ןויד תצובקל סנכיהל ידכ תינכותב שמתשהל רבכ תדמל

 תצובקל ףרטצהל בייח ךניא .ךתוא תוניינעמה ןויד תוצובקל ףרטצהל התע לכות

 תונורתי שי ,תאז םע .םירסמ הילא רגשל וא הבש םירמאמה תא אורקל ידכ ןויד

 תינכות תא רידגהל תלוכיה אוה ,םהבש םיבושחה דחא .ןויד תוצובקל תופרטצהל

 תגצהל דוגינב ,ףרטצמ התא ןהילא ןוידה תוצובק תא קר גיצתש ךכ ,ךלש האירקה

 תידימ השיג ךל היהת ךכ .םינוידה יתרש בור ידי לע תוקזחומה ןוידה תוצובק יפלא

 םותחל) ףרטצהל ידכ .ןיינועמ התא ןהב תוצובק תורשע ילוא וא ,תוצובק המכל

 .אבה דומעב םיגצומה םידעצה תא עצב ,ןויד תצובקל (יונמ

 .(1אסואפ (2זסטק5) ןויד תוצובק ןצחלה לע ץחל סרפסקא קולטואא ןולחב 1

 .תונימזה ןוידה תוצובק לכ תא הגיצמה ,(/411) לכה היסיטרכב רחב 2

 ןתמהו (6561 1.88() המישר ספא ןצחלה לע ץחל ,המישרה תא ןכדעל תנמ לע 3

 .ןוכדעה םויסל דע

 תא רחב ,ךתוא תניינעמה הצובק תאצמשכ .תוצובקה ןיב ףדפדו הטמ לולג 4

 לשמל לכות .ןאכ חתפמ תלימ דלקה ,םיוסמ אשונב ןיינועמ התא םא .המש

 .לארשי הלימה העיפומ ןמשבש ןוידה תוצובק קר הנגצות דימו 61 דילקהל

 תפרטצה ךכבו (5005006) יונמכ םשריה ןצחלה לע ץחל ,הצובק תרחבש רחאל 5

 .הצובקל יונמכ

 תלימ דילקהל לכות ,ךתוא תוניינעמה תוצובק רחא שופיחה לע לקהל תנמ לע 6

 ,המגודל .חיש-ודה תבית שארבש ,תוליכמה ןויד תוצובק גצה הביתב חתפמ

 תוקסועה תוצובקה קר וגצויו ,טסקטה תביתב 1586 הלימה תא דלקה

 תינכותהש ידכ םירואיתב םג שפח ןומיסה תבית תא ןמסל לוכי התא .לארשיב

 .הרואיתב םג אלא הצובקה םשב קר אל חתפמה תלימ תא שפחת

 לע ץחל .ןהילא תפרטצהש תוצובקה תא קר גיצהל לוכי התא ,םייסמ התאש ירחא 7

 .תפרטצה ןהילא תוצובקה קר תוגצומ תעכ .(5וג5501060) יונמ חתפנ היסיטרכה

 יונמ לטב ןצחלה לע ץחלו הב רחב ,ןויד תצובקל תופרטצה לטבל הצור התא םא

 תייסיטרכמ קחמית הצובקהו םלעיי הצובקה םש דיל למסה .(1/ח5ו1050106)

 .תפרטצה ןהילא תוצובקה

 (46%[56-ב םינושאר םידעצ
 תא ריכהל הסנ .תוצובקה ןיב ישפוח טוטישלו םינוש םירמאמב ןויעל המ ןמז שדקה

 יבחרב םייניע תוגוז יפלא תורשע לש םהיניעל עיגת בותכתש הלימ לכ יכ רוכז .ילכה

 .תיביספ הרוצב דמלת יכ םיצילממ ונא ןושארה בלשב .דמל ךא ,להבית לא .םלועה

 .רתוי תצק הידמה תא ריכתש דע םירמאמ חלשת לא .להנתמ ןיינעה ךיא הארו ארק
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 הילא ,ם6שש5.התמסטת66.ם6ש508 הצובקב אצמת םישדח םישמתשמל תובוט תוצע

 םיגוהנה םיללכל םיסחייתמה םירמאמ רקיעב ארק .םדוקה קרפב תעדוותה רבכ
 1 156%6-ב

 .187861-ב וא 11-ב ליחתמ ןמשש הלא ,לארשיל תוסחייתמה תוצובקב ןייע

 םימל ץופקלו זעהל ןכומ התאו הידמה תא ריכמ התא יכ שיגרתש דע ןמז יד שדקה
 .דיגהל ךל שיש המ תא טנרטניאה יבחרמל חולשל רמולכ - םירקה

 ו5646-ב תוגהנתה יללכ
 ןיא .םהיפ לע גהנתהל רומא 1256%66-ב שמתשמ לכש דוסי יללכ רפסמ םימייק
 לש בוליש) 1צ6/1ף66 םשב םינוכמה תוגהנתה יללכב אלא ,םישקונ םיקוחב רבודמ
 םמעז תא ררועל לולע התא ,ולא םיללכ יפל גהנתת אל םא .(הקיתאו תשר םילימה
 ,תובוגת בינת םיללכה לש הרומח הרפהש קפס ןיאו ,תשרב םירחא םישמתשמ לש
 .םימעוז האחמ יבתכמ תורשע םג םיתעל

 :םיירקיעה תוגהנתהה יללכ ,הרצקב ,ןלהל

 .ימינונא ןפואב ןויד תוצובקל םירמאמ רגשל ךל םירשפאמה תוריש יקפס םנשי <
 ןכתיי .רגשת אלש ףידע ,ךמש תא םותחל ןוגה יד ךניא םא !תאז השעת לא

 וליא רמוא תייה אל רשא םירבד רמול לגוסמ התאש ימינונא ןפואבש שוחתש

 ,ךכל ףסונ .םהל הפי הקיתשה - הז גוסמ םירבדש אלא ,רוגישל ףרוצמ ךמש היה

 םימושיר םימייק דימתש ןוויכ ,םיימינונא םניא השעמל "םיימינונא" םיתוריש

 ,תודוס יוליג וא הביד תאצוה) קוח תרפה לש םירקמבו ,םירמאמה ירגשמ לש

 .רגשמה תא רתאל ,בורל ,ןתינ (לשמל

 לש חלושכ ךמש .ולאב אצויכו "הדימריפ" יבתכמ ,תרשרש יבתכממ קחרתה 4

 .ךתוא תניינעמה ןוידה תצובקב ךלש ןיטינומל םורתי אלש יאדווב ,הזכ בתכמ

 ,הקיפרג ,טסקט ללוכ ,םירצוי תויוכז ידי לע ןגומה רבד טנרטניאל רגשת לא +

 םושמ וז הלועפב שי .םיינורטקלא םיצבק לש תורחא תובר תורוצו הקיסומ

 תויוכז תרפה לע ןידל ועבתנ םה רשאכ ,םיבר םישמתשמ וליגש יפכ ,ןוכיס

 .רגשת לא ,קפס ךל שי םא .ךלש םילימל טרפ ,רמוח לכ רוגישב רהזיה .םירצוי

 רגיש והשימש ןוויכ קר .11561%6(-מ דכול התאש םיטירפל תסחייתמ הרהזא התוא 4
 םירקמ ויה .םירצוי תויוכזמ ישפוח ץבוקהש חינהל לוכי התאש רמוא וניא ,ץבוק

 וליבוה ,1256%6(-ב וצפוהו ץבוקל וקרסנש תונומת םהב ,בר םוסרפל וכזש

 אלש ןהב שמתשהו ןתוא דירוהש שמתשמה דגנ םירצוי תויוכז תרפה לע העיבתל

 .וב שמתשת לא ,םירצוי תויוכזמ ישפוח ץבוקהש חוטב ךניא םא ,בוש .ןיעדויב

 תולאשה) ןוידה תצובק לש 40-ה תא ארק ,הלאש רגשמ התאש ינפל +

 לואשל היה יושע והשימ .םימייקה םירסמה תא קורס ןכ ומכו (רידת תולאשנה

 לאוש התאשכ ןבצעתהל םיטונ םישנא .םיימוי ינפל קוידב הלאשה התוא תא

 .רבעב ונענ רבכש תולאש
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 וא תוליפשמ ,תובילעמ תויואטבתה ןיטולחל רסוא 1256%60-ב ידוסי קוח +

 אוה םא ,ןכל ,1256%60 יבחרב ץופנ שמתשמ לש ןיטינומה יכ רוכז .תוינעזג

 ןפואב דיתעב וקתרתי םירחא םישמתשמ ,תוישפיט תורעה ריעהל ךישממ

 ,םהל םיכסמ ךניאש םירבד בתוכ שמתשמ רשאכ םג .ולש םירוגישהמ יטמוטוא

 .ךתעדל ,ישפנה ובצמ וא בתוכה לש ופוגל אלו ןיינע לש ופוגל בגה

 ידכ ,םיכורא םירמאמ ךורע .םירוגישב תויתיצמתו תוריהב לע רומשל בושח %

 םירמאמ םירגשמו םירזוחש הלאמ םלעתהל םיטונ םישנא .םתואירק תא רפשל

 רמאמב רחא והשימ לש רמאמ טטצמ וא ףרצמ התא םא .ללמ-יברו םיכורא

 תא קיתעת לא .עטקה לש הרישי תוכיישו רוציק לע דפקה ,(לבוקמ גהנמ) ךלש

 .דאמ רצק אוה םא אלא ,ואולמב רמאמה

 ינורטקלא ראוד לש יטרפ תוריש הנניא 118664 .תוישיא תועדוהמ ענמיה %

 ינוילימ .וז הרטמל ינורטקלא ראודב שמתשה .תונטק תוצובקב תרושקתל

 ,(םירקמהמ קלחב ,יתועמשמ ריחמ תרומת) ךלש תורעהה תא ודירוי תוכרעמ

 .ןפסכבו ןנמזב לזלזת לא

 אוהש ךכב ,סעוכ אוה רשאכ והשימ בהלשמ שמתשמ .תובהלתשהמ ענמיה %

 ךרדב .בילעמה רמאמה תא רגישש םדאל הבילעמ וא תיטסקרס הבושת חלוש

 ,רחא רמאמל תישפיט הבוגת ,תישפיט הרעה בקע תומרגנ תויובהלתשה ,ללכ

 .טנרטניאב תוגהנתהה יללכ לש הרומח הרפה וא

 ,רצק ןמז ךשמל (08₪ו0 אג תבהלושמ המחלמל ןויד תצובק לש תורדרדתה %

 הירחא תררוג תחא תובהלתשה ,הזכ הרקמב .ליגר יתלב בצמ הנניא

 .בהלתשמ ןוידה תצובקב םירמאמהמ לודג זוחאש דע ,תפסונ תובהלתשה

 .בטיה תגצומו תבשוחמ תובהלתשה הכירעמ ,ללככ 86%66)1 תליהק

 תא תנייפאמ תונינשה ;יולגב תובילעמ ןניא רתויב תובוטה תויובהלתשהה

 .תובהלתשהה ינמוא

 לדתשה תוילאוטסקט הלעפה תוכרעמב םידבוע ןיידעש םישמתשמה תלעותל %

 .םיוות 80 רשאמ רתוי תחא הרושל סינכת לאו רוהט טסקטב שמתשהל

 הארמ ךלש רמאמל הוושי ,םזגומ שומיש .םוצמצב יליימס יפוצרפב שמתשה 4

 יונישל וב שמתשמ התא רשאכ ,ליעי תויהל לוכי הזכ למסב שומישה .שפוטמ

 .הבוט חורב םירבד רמוא וא ץצולתמ התא יכ ןייצל ידכ ,רוגישה תמינ

 ןויד תצובקל הבוגת רמאמ רוגיש
 הבוגת רמאמ היהי חלשיתש רמאמה םא רתוי לק היהי ךלש ןושארה ןויסינה

 ,םורתל המ ךל שיש רובסו רמאמ ארוק התא .ןוידה תצובקב רבכ עיפומה רמאמל

 תפסוה תויהל הלוכי ךתבוגת .תיחכונה םירמאמה תרשרשב ןודנה אשונה תרהבהל
 .םדוקה בתוכה ירבד םע המכסה יא תעבה וא ,םירחאה םיבתוכה לש ןויערל ןויער
 ךניא ,והד ןאמ לש ותעד םע םיכסמ ךניא םא .תוגהנתהה יללכ תא רוכז ,הרקמ לכב
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 לבהה ירבד תא ןיבמ וניא דמולמה בתוכה" ומכ םירבד .תישיא ותוא ףוקתל ךירצ

 - םיבר םישמתשמ לש םתמח תא ולעי ךא ,הקרבהכ ילוא ךל וארי "...בתוכ אוהש

 עיבהל ידכ קר ךשמה רמאמ חולשל לבוקמ הז ןיא ,ללכ ךרדב .קדוצ התא םא םג

 .ורישעהלו ןוידל ףיסוהל המ ךל שי םא קר רמאמ חלש .המכסה

 רמאמל הבוגת רגש

 .הב םיללכנה םירמאמה תא גצהו ךלש םינוידה תרשב ןויד תצובק רחב 1

 לגוסמ התאש וא ,ויתודוא והשמ עדוי התאש אשונב רמאמ לש תרתוכ רחב 2

 הכלהכ בצועת ךתבוגתש ידכ ,רמאמה תא ארק .וילא עגונב הרעה ריעהל

 סנכיה ,תרחא הצובקב שדחל המ עגרכ ךל ןיא םא .תרשרשב ךשמה רמאמכ

 ותרתוכש רמאמ רחבו תשגפ רבכ התוא םסוא5.4גתתסטתס6.ת6אונ8618 הצובקל

 התא םגו םישדח םישמתשמ לש ןויסינ ירוגישב השודג וז הצובק .המוד וא 0%

 .םינושארה ךיתונויסינ תא ןאכ עצבל לוכי

 ארוק תודעה םג םיארקנ ךשמה ירמאמ - (10]!סש טק) ךשמה רמאמ ל |

 תרשרשב םדוק רמאמל סחייתמה רמאמ לע רבודמ .(76866ז 60 תנתנ6ה18) |/ | |
 .וילע ביגמו הרדגה

 גצות ובו שדח ןולח חתפיי .(א6ק1ע זס (נזסטק) הצובקל בשה ןצחלה לע ץחל 3

 .ביגהל הצור התא הילע ,העדוהה לכ טוטיצכ

 ובקל בשה | א שרגה ,ןוידה תצובק) םישורדה םיטרפה לכ תא רבכ ליכמ ןולחה 4

 דב התא וילע רמאמה טוטיצמ םייטנבלר אל םיקלח הקנ .(ב"ויכו
 תא הלעה טוטיצל תחתמ .ארוקה תא תואלהל אלו םוקמ ךוסחל שי .ביגמ

 .בתכה לע ךיגיגה

 .תמלוה אל הפשב שומיש וא ביתכ תואיגש ןיאש אדוו ךמצע תא קודב 5

 4% .רמאמה תא חולשל ידכ (2050 חלש ןצחלה לע ץחל 6

 חלש םיגצומ ךיגיגה תא הארתו רצק ןמז רחאל ןוידה תצובקל רוזח 7

 .ולוכ םלועה לש ונויעל

 שדח רמאמ רוגיש

 הבוגת רמאמל דוגינבש ,אשונה תא רידגהל רוכזל ךילע ,שדח רמאמ בתוכ התא רשאכ

 ,המיאתמ ןויד תצובקל רמאמה חולשמ לע םג דיפקהל ךילע .ךרובע רבכ ןיוצמ וניא

 ליחתת לאו ךשמה רמאמ חלש ,אשונב םינויד תרשרש רבכ תמייק םא .אשונה יפל

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ .םיפתתשמה לע השקי קר הזכ רבד ,השדח תרשרש

 .ןוידה תצובקל סנכיה 1
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 ךלש רמאמה תביתכל ןולח .([צאסוש 1/1655880) השדח העדוה ןצחלה לע ץחל 2

 .חתפנ

 םיארוק ןרקסיו ןיינעה תא ףקשיש ךכ ,אשונה תא רדגה 3
 ,תויתיצמתבו רוציקב חסנתה .וארוקלו ודירוהל םיילאיצנטופ

 .רמאמה תא רגשו םילבוקמה סומינה יללכ לע רומש

 יכ בייחמ סומינה .ךלש רמאמל תובוגת ולבקתה םאה קודבל ןכמ רחאל רוכז 4

 .תבתכש רמאמל ועיגיש תובוגתל סחייתת

 רמאמל םיצבק ףוריצ
 קוידב ,רמאמ לכל ץבוק לכ ףרצל לוכי התא ,ךתושרל םידמועה םישידחה םילכב

 תויצפואב שמתשת לא ,תאז םע .ינורטקלא ראוד תעדוהל ץבוק ףרצמ התאש ומכ

 ןמז תא ךיראמו רסמה תא לידגמ ,םייפרג רקיעב ,םיצבק לש ףוריצ .הביס אלל ולא

 .ותדרוה

 דחו טמרופב םירמאמ תביתכ

 רוהט טסקט טמרופב ןויד תוצובקל םירמאמ בותכל ךל תרשפאמ סרפסקא קולטואא

 רשאכ .\/65 ידומע םיבתכנ וב טמרופב רמולכ ,1711/11, טמרופב וא (לדחמה תרירב)

 טירפתה תא חתפ ,111א11, טמרופל רובעל תנמ לע ,רמאמ תביתכ ךסמב אצמנ התא

 הביתכה ךסמ .(8וסמ 16א+ [111א81.]) רישע טסקט הדוקפב רחבו (תסחמ40) בוציע

 .רמאמה ףוג תביתכ רוזא לעמ ףסונ םילכ לגרס גיציו הנתשמ

 בשחמב רומשה רמוחב לופיט
 םא .םירמאמהו ןוידה תוצובק םג ךכ ,םעפ ידמ לופיט תושרוד ראודה תויקיתש יפכ

 רמוחה םהב םיצבקה ,םהבש םירמאמה לכ לע ,תומלש ןויד תוצובק דירומ התא

 תמיתס עונמל תנמ לע .םייתצלפמ םילדגל עיגהל םילולע בשחמב ךלצא רמשנ

 .לופיט םירשפאמה םילכ ינש םימייק ,קסידה

 הגופת ידעומ תעיבק

 ידי לע םיקחמנ ךדי לע וארקנו ךלש בשחמל ודרוהש םירסמ ,לדחמ תרירבכ

 לעפ .םירסמ וקחמי וב דעומה תא תונשל לוכי התא .םימי השימח רחאל תינכותה

 :םיאבה םיבלשה יפ לע

 חיש-ודה תביתב .(0ק:005) תויורשפא הדוקפב רחב (0015'1) םילכ טירפתה ןמ 1

 .(/[גומ16ם8ת06) הקוזחת היסיטרכב רחב חתפיתש
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 םירסמ הקיזחמ סופסקא קולטואאש ןמזה ךשמ תא הנש ,תועדוה יוקינ רוזאב

 .וקחמייש ינפל םירומש

 ךרוצל המודב ,םיצבקה םוצמצל לדחמה תרירב תא תונשל לכות וז תונמדזהב

 רשאכ יטמוטוא ןפואב השענ םוצמצה ןאכ .ראודה ירסמ ץבוק תא םצמצל

 זובזבה זוחא תא ןיטקהל לוכי התא .רדגומה זוחאל עיגמ ץבוקב זבזובמה קלחה

 .עקרב הסיחדה תא עצבל תורוהל םג לוכי התא .םוקמב ךוסחל ךכבו ילמיסקמה

 .ףקותל וסנכנ תושדחה תורדגהה .(02%) רושיא ןצחלה לע ץחל

 םוזי יוקינ עוציב

 תיביסנטניא הדובע ןיידע .םדוקה ףיעסב יתנד ובש יטמוטואה יוקינב יד דימת אל

 תא רותפל תנמ לע .רמוחה רמשנ םהב םיצבקה לש חופינל םורגל הלולע 12561%6+-ב

 .םוזי יוקינ עצבל לכות היעבה

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ,םוזיה יוקינה תא עצבל תנמ לע

1 

2 
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 חיש-ודה תביתב .(0ק(ו0מ5) תויורשפא הדוקפב רחב (10019) םילכ טירפתה ןמ
 .הקוזחת היסיטרכב רחב חתפיתש

 .חיש-וד תבית חתפית .(00169ם 1)ק !צסש) וישכע הקנ ןצחלה לע ץחל

 םוקמה זוחאו ץבוקה לדוג לע םייטסיטטס םינותנ םיגצומ הביתה שארב

 .וב קירה

 :תואבה תויצפואה תחאב רוחבל לוכי התא

 םוצמצו םירסמה ץבוק ךותמ םיקירה תומוקמה תרסה - (60ת10800) סוחד <

 .ץבוקה חפנ

 תקיחמ ידי לע קסידב םוקמב ןוכסח - (66תו0טש6 ([6558805) תועדוה רסה +

 ןוויכ וז היצפואב שומישב רהזיה .דבלב תורתוכה תראשהו םירסמה יפוג לכ

 ןוויכמ- םירסמה יפוג תא דירוהלו רוזחל דיתעב לכות אלש ןוכיס םייקש

 םיתרשה ןיא ללכ ךרדב .ךלש םינוידה תרשב םיקזחומ אל רבכ ולאש

 .םירופס תועובש רשאמ רתוי םירמאמ םיקיזחמ

 .רסמה ףוג תא םגו תרתוכה תא םג ,םלוכ םירסמה תא ריסמ - (0261606) קחמ *

 ךלש בשחמב ןוידה תוצובקב רומשה עדימה לכ תא ספאמ - (2656() סופיא =<

 .תקחמו רבעב תדרוהש םירסמ שדחמ דירוהלו רוזחל ךל רשפאמו

 תמישרמ רוחבל לכות חיש-ודה תבית שארבש ןויע ןצחלה לע ץחלת םא *

 .התוא קר תוקנל ידכ תמיוסמ ןויד תצובק ןוידה תוצובק

 םע עצבתת המיאתמה הלועפה - ךיכרצ יפ לע המיאתמה היצפואה תא רחב

 ץחלת םרטב בטיה בושח ןכל ,הרזח ךרד ךל ןיא השעמלש ךכ ןצחל לע הציחלה

 .רוגס לע ץחל הלועפה רמגב .םינצחלה דחא לע



 השילגו םילטרופ

 תרפושמ

 םיסקדניאו שופיח יעונמ ועיצה רבעבש םירתאמ וחתפתה םילטרופה ,תירוטסיה

 הסינכ רתא שמתשמל תתל אוה םילטרופה לש רהצומה ןוצרה .םיורתא לש

 .טנרטניאה תשרב שפחמ אוהש המ לכ תא עצוממה שלוגה לבקי ובש טנרטניאל

 ךכו ,םוי ידמ םישלוג לש תוסינכ יפלא ךושמיש יביטקרטא רתא רוציל אוה ןויערה

 םילודגה םימרוגה לכ .םיבר תמוסרפ יחטש רוכמיו םימסרפמה תא רתאה ךושמי

 םימיב םיחתפמ וא ,וחתיפ תנוטנטקה ונצראב ןהו םלועב ןה ,טנרטניאב םילעופה

 .םילטרופ ,ולא

 דומעכ םהלש לטרופה תא גיציש ךכ ךלש ןפדפדה תא רידגהל ךתוא תותפל ידכ

 םיתוריש לש רחבמ ,ןווגמו בר ןכות ךל םיעיצמ םילטרופה יקוושמ ךלש החיתפה

 :רתיה ןיב ,םיללוכ םילבוקמה םינכתה .םינווגמ ןיינע ירודמו םיישפוח

 שופיח יעונמ

 םיאשונ יפ לע םירתא סקדניא

 ולאב אצויכו ריווא גזמ תויזחת העונת יחוויד ,םיפטוש תושדח ינוכדע

 טרופס תואצות לע םיפטוש םיחוויד

 עבטמו הסרוב ירעשו יקסע עדימ

 4) %--%- 5% 5% %+ (ןגסמ1] תמגוד) ישפוח ראוד יתוריש



 % 6 006 000% 9% 59% %כ )4

 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 ((281 זססתופ) החיש ירדח

 םיינורטקלא תועדומ תוחול

 הדרוהל תוינכות

 םירחא םישמתשמ דגנ קחשל םישלוגל םירשפאמה ,טנרטניאב םיקחשמ

 הקיסומו הידמיטלומ

 טנרטניאב תורדשמה וידר תונחתל םירושיק

 הילאוטקא רקיעב - םינוש םיניינעב ןויד תוצובק לש םימורופ

 םיזרכמ וא/ו תויבמופ תוריכמ וא/ו תוינק ירתא

 הדובע שופיח

 םייח תוכיאו תואירב יאשונב קוסיע

 םירחא היסולכוא יכתחלו םישנל ,םיריעצה םישלוגל םידחוימ םירודמ

 רחבמ טקלל שמתשמה לוכי וילא תישיא םאתומ החיתפ דומע רוציל תורשפא

 .רתאב עצומה ןווגמה ךותמ ותוא םיניינעמה םיאשונ

 רובע טנרטניאל הסינכ רתא תויהל ומצע דעיימה רתא - (20118]) לטרופ 7

 שלוגל קפסל הנווכ ךותמ םינכת לש ןווגמ עיצמה ,םישלוג לש בר רפסמ [ 7 |

 .ץ/60-ב שפחל רומא אוהש םירבדה ברמ תא עצוממה הרדגה

 רבכמ אל ויהש ימ לש םירתאה לכ טעמכ םינמנ םלועב םיליבומה םילטרופה ןיב

 לכל המרג םירתאה ןיב תורחתהו תיעבטה תוחתפתהה .םיליבומה שופיחה יעונמ

 .םויכ ונל םירכומה םילטרופל דע עציהה תא ביחרהל םירתאה יליעפמ

 םלועב םילטרופ
 :תא תונמל ןתינ םלועב םיליבומה םילטרופה ןיב

 (םכ://שעשעש .תגפמ.60) תבותכב אצמנה רתא 11070808 1צסאסת) טפוסורקימ תשר 4

 יבר בשחמ יקחשמ לש תירלופופו תישפוח תשר ,םיאשונה רתי ןיב ,עיצמה

 דועו ,1100041] - םלועב רתויב ירלופופה ישפוחה ראודה תוריש תא ,םיפתתשמ

 ,טרופס ,תושדח ,הדובע שופיח ,םיקסע ,תואירב יאשונב ךרע יבר עדימ תורוקמ

 .דועו םילויטו תועסמ
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 ,םוצע םירתא ךירדמ םע ליבומ רתא אוהש (16כ://טתאא.ע8100.6סמג) צץ 100! %

 69 יכירדמ לש בר רפסמו החיש ירדח לש םוצע ןווגמ הלועמ שופיח עונמ

 .םידלי וא םישישק ,םישנ ומכ תומיוסמ תויסולכואל םיחמתמ

 9% רעווצסס]
 ףנא | לשבש | 5

 צפו00] 5 =

008 1 
 צו6%0 ייפ

 | למס
 ןח

 ,אוה והאי לש לטרופה - שדוחב םישמתשמ לש תוסינכ ןוילימ 30-מ רתוי םע

 ."םילודגה" לכ ןיב ליבומה רתאה ,םויהל ןוכנ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ 9

 ומצעל רידגהל שמתשמל רשפאמה לטרופ (הזק://שטוצ.0א0110.00ת1) 28066 %
 ,ילכלכ עדימ ,טרופס ,תושדח יאשונב ףטוש עדימ םע תישיא םאתומ דומע
 םיפטוש םינותנ קפסמ .ינורטקלא רחסמו תוינק רתא םע דחי ישיא פוקסורוה
 ךרעה תוריינ קית בכרה תא טרפל לוכי שמתשמה .ב"הראב הסרובב רחסמה לע
 .תע לכב וכרע תא לבקלו ולש
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 ץראב םילטרופ
 וחתפתהש םיימוקמ שופיח יעונמכ םכרד וליחתה םילטרופה לש קלח ,ץראב םג
 ןווג םע ,םיימואלניבה םילטרופב עצומל םימוד םיעצומה םינכתה .ןמזה ךלהמב
 לש ובלל םיבורקה ולא םה ןיינעה יאשונ ,תוימוקמ םה תושדחה .ןבומכ ילארשי

 תירבעש ימל .תירבעב םה םיימוקמה םילטרופה ,לכמ בושחו ילארשיה שמתשמה
 רתויה םילטרופה ןמ המכ גיצנ .ומא תפשב תורישה תא לבקל ןבומכ חונ ותפש איה
 .ילארשיה ןכרצל םיעצומה םיעקשומ

 צצו .2870הע.ח1.6%| - בהז טנרטניא

 ללכל ויתורש עיצמה תויצפוא ריתעו ןווגמ לטרופ העיצמ הלודגה טנרטניאה תיקפס

 הלכלכמ לחה ,םיאשונ לש ןווגמב תושדח .הרבחה ייונמל קר אקווד ואלו רוביצה

 ,תירבעב ינורטקלא ראוד ,טא'צ יתוריש ,ןוידל םימורופ .תונמאב הלכו הילאוטקאו

 .םיעצומה םיתורישה ןווגממ קלח קר םה הנכות תדרוהל םימישרמ םירתא

 תויורשפא ךל תונתינ ,םירתא ןיינעב תצק ןיבמו ,בהז טנרטניא לש יונמ התא םא

 ןצחלה לע ץחול התא .בהז טנרטניא לש תרשה לע ךלש ישיא טנרטניא רתא רוציל

 ךלש שמתשמה םש תא דילקמ התא וב ךסמל רבעומו ילש יטרפה טנרטניאה



 < תופושמ השילגו םילטרופ :וו קרפ

 חתפנו ךלש ישיאה רתאה רויאה לע ץחל .תישיא המאתה ףדל רבעומו ךתמסיס תאו
 הינבה תויחנה .םיצבק דירוהל לוכי התא וילא ישיא רתא ךל םיקהל לוכי התא וב ףד
 .ןהיפ לע לעפ ,ומצע דומעב תונתינ

 8 מ |

 [=] חרןפ םילב םיפדעוֶפ הנוצת חכיוע וגוש ||

 5080 6-8 שש 6 6 |
 בא רוב < 5 ווק //1מ חמת 60 20462 טיפ ₪ | תבוחכ |

50 60 |! 

 תיבה ףדל ךופה יטאר ראד

 בהז טנרטניא תודזא | םיקסעל גהז טורטויא | 60000ה!!62 | סאלצ | תויוק | !10103|| | םימוופ

 טע שפיה .הכימת ] תוריש ) םירצומ

 וב ה

₪ 
 ודוה תא בוזעל םיארקנ םילארשי בהו טורסניא תתפשמ
 .בקע איה החירקה יכ רסוס ץוחה דרטס .תיכח חשתו שאר היכר
 ם"ואה וס קפ 02 תוסעב הסלסהס שטח < 445 | החפשתה לגאב
 (20 )6 | שוטה עו .א'טנ .הנידסהמ ויטנא ת/חפטמ הגפמ 77-77-77

 1 לע תלבקתס אל תיניערג המתלס" ןטסי אא ניב לש וחלי=יככ
 ו 4 ןוט ית 4 הווווי'ב לע הוגהב .קיולד

 /[89] "למשג6 / ל ורכז יהי ,לאושי חוידזו לש ב .
 ₪9 גטרמל החוחתה תריארקוא "גש ₪

 ובא 'צ"לטארב עטיפל הע" 'קסעפ
 תגהמ |(ןל | לרוכה ה | בג םע חוכיו 2 ןורכיזה פסל הנ ךלהסב דלי עפ יחרוא רסטס בדנחמ הסינלורר תקלדהל קאר ץמל

 ל ה ה השיא | | תוירוה* תורוכט ץציפל יי

 ושדה | /
 יםנרפצהש ם"גישהמ | | לק 09 רתא 5 יגל הפאר הרעה <

 .םקחישה .חידועסה ברע לע רצו
 תושדורה יריצל

 .א"תב ם טנדוסס יסרסל לגיסספ < שי
 .הנועה תא תחתיפ הביא *
 הנדוג קרא הפק <

 ה סתטויא שו | ו

 ומעטל תיבה ףד תא םיאתהל תורשפא שמתשמ לכל תנתונ תרחא תניינעמ היצפוא
 המאתהל ףד .ילש בהז היסיטרכה לע ץחל בהז טנרטניא לש תיבה ףדב .ישיאה
 :אבה רויאב גצומל המודב חתפנ תישיא

 וס //2מתצא פח 60 /ק 6 | תב |

 תישיא המאתה

 הפ לק שי

 יה תישיא המאתהל םיאשונ ₪---
 06 שה עפ |77 - רו

 ןיינועמ התאשו ךתוא ןיינעמה אשונ רחב ךסמה לש ןימי דצבש המישרה ךותמ
 המודב וגצוי אשונ ותואל םיכישה ןיינע יאשונ לש המישר .םאתומה ףדב עיפויש
 :אבה רויאב גצומל



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 וו 2

 רוזיג - תישיא ה:נאתהל םיאשונ

 רחיב
 ו

 האופרו תואירב

 תוביסמ

 עונלוק תושדח

 םיבכוכ לט קבא טרופס

 םינואיזומ שופיח םיקסע

 ריעה רבכעב שופיח תושדח

 םיצלמומ םיקסיד טנרטניאו םיבשחמ

 תינורטקלא הקיזומ םיקחשמ

 הקיזומ תושדח םישנ

 םיטרס תרוקיב בכר

 עונלוק תוליכר

 הליל ייח ףרטא יאנפ

 םימוליצ תוירלג תויק הם ה ים ₪ שישה ּם

 ריוואה גזמ תיזחת

 םירחאה םיאשונל רובעל לוכי התא ןכמ רחאלו .ךתוא םיניינעמה םיאשונה תא ןמס

 .ךרד התואב ךישמהלו

 יוניש ןצחלה לע הציחל ידי לע ףדה לע םיאשונה תסירפ תא תונשל םג לוכי התא

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תיושכעה הסירפה תא גיצמה ףד חתפיי .הסירפ

 יש

 תיבה ףד תסירפ יוניש

 הירוגטקשכ םיציחה לע השקה תועצמאאב םכנוצרכ התוא וטקמ ןכמ רח>ּולו הירוגסק לוו וצחל
 ףד תא ןכדע ןצחלה לע וצחל ,םויסב .הכותב םיטירפה רדט תא םה םיאתהל ולכות ,הרחבנ תמיוטמ

 תעיכ תיבה

 ו : תוירוגטק תרבעה

 , | = שח[
 / /  םמממממיהה

 ו
 \/ | ריוואה גזמ תיזחת

 יפל הטמל וא הלעמל ותוא רבעה םיציחה ינצחל תועצמאבו םיוסמ אשונב רחב

 .ךיתופדעה

 ןכדע ןצחלה לע אנ ץחל ,ךילע םיביבחה םיאשונה לכ תא רוחבל םייסמ התא רשאכ

 .תעכ תיבה ףד תא

 .וב תרחב התאש ןכותה תא גיצמה תישיא םאתומ דומע :האצותה



 < תורו השילגו םילטרופ :וו קרפ

 לארשיב טפוסורקימ תשר

 יםירוה" ינש ןיב הלועפ ףותיש גציימה לטרופ אוה (איאוא.חופח.00.1) לארשי \/[5
 דילומ הז הלועפ ףותיש .ינש דצמ בהז טנרטניאו דחא דצמ טפוסורקימ תרבח ,םידבוכמ
 תוינק םגו תואירב ,טרופס ,םיקסע ,תושדח .ןכדועמו בר ןכות עיצמה דבוכמ לטרופ
 הדובע שופיח ,תוינמ ירעש ,ילכלכ עדימ .עצומה רחבמה ןמ קלח קר םה תונווקמ
 חול ,(םיטא'צ) החיש ירדח ,הדרוהל םיקחשמ .רתאה לש יניצרה דצה תא םיגציימ
 .ירודיבה ןפה תא םיגציימ היגולורטסא ףאו היזיבלטה ירודיש ,עונלוקה יתב תוגצה

 [] 2 יו טיפופוע 1

 דש 2 ם 5 5 -6-6₪ שש 6 8
 לארונפי ["| וכ //איאיו וזכת 65 04 פוס ₪ | חבותב

 חוה תא בעל סיפקו םלוחש
 בקע איה הארה . דרטמ |

 המלצה  םיואה ןטסיקפ סע תומלב ה

 לע חלנקתפ אל תג ער

 תתוידגה* תויניכט ץומל קכח לגחמ שול
 ויועצבמב ןלקחבצ
 ין  ויח ר -
 תדועסה ברע לע יגפצו

 .א"תב םיסודוטס יסרסל לג
 הנועה תא תחחופ ה

 הניב 'נקירמ

 טנוטיא ₪00

 ץחל .תישיא המאתה תויורשפא עיצמ 1/8 א לטרופ םג בהז טנרטניא רתאל המודב

 המודב רתאה תא םיאתהל לכותו תיבה ףד שארב ילש 1/68%\א היסיטרכה לע

 .םדוקה ףיעסב ראותמל

 שודיח ,תירבע הכימת םע 11000811 לש ישפוחה ראודה תוריש תא עיצמ רתאה
 םיבשחמה ימוחתב רקיעב ,םלועה ןמ תושדח .ל"וחב ילארשי לייטמ לכל ןנערמ
 יקזבמל םירושיק םימייק ןכ ומכ .תירבעה הפשבו תינכדע הרוצב תושגומ קט-ייהו

 .תירבעב םירחא םינווקמ תורוקמלו סבולגל ,ץראה ןותיעל ,להצ ילג

 צשעצעצע.שעה!!3.60.ו| - הלאוו

 ירלופופ רתאל בשחנ .שופיח עונמכ וכרד תא לחהש םיקיתווה םילטרופה דחא
 .תובר תוסינכ ותוכזל םשורו

 בוש םירזוח תומש םתוא םיתעל יכ םא ,הרע תופתתשהל םיכוז הלאוו לש םימורופה
 ינעוצקמל םינווכמה םיבשחמ יאשונב םייעוצקמה םימורופה ןויצל םייואר .בושו
 .תונכדועמו "תוירט" ללכ ךרדב ןה תועצומה תושדחה .ולאב אצויכו םיחתפמ ,בשחמ



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 ל |
 | >] הנע 5 פיפועו] הנונמ הביע ץגוע

 א ₪. שיא 66₪6 2₪6- -4|
 לארוגפ6ע ₪ 0

 םינירדמו תוטרח
1 

 תורשה שחש !פאמ ו
 טעטעא ₪ |

 צצצ.203צע.60.ו| (203צ) םויה

 לאקזחי דדוע םשב ריעצ רוחב לש הכורב המזוי .םילטרופ לש לטרופ השעמל אוה

 םירתאל תוינפה ןכו ,םיליבומה םיירבעה םילטרופה לכל תוינפה ליכמה רתא הנבש

 .תישומישו החונ תיפרג הרוצב גצומ לכה .םירחא םיירלופופ

 עונמ ,םיטא'צ ,תושדח רתא ,לטרופ לכל רבכע תציחלב שולגל לוכי התא הז רתאמ

 תוריש קפס םע רושק ךניא םא .רחא גוס לכמ ןיינעמ רתא וא תוינק רתא ,שופיח

 תלעפה םע גצומה תיבה דומעכ הז רתא רידגהל לוקש ,בוט לטרופ ךל ןתונה

 .ךלש ןפדפדה

 % ו
 צו : 5 - הופ שיָב פילוט הגוצב הניו ץבש |

 5 56₪-ש-6₪ ש6 ₪6 066. י-
 לא רוגע 6 = ו |

1 / ₪ 0 

 0 וקכ חה -עובמ ריחתב שפנה תלשל הקיסומ םע םיעיגרמ םיהסיר 4 סע |
24 [ 

 ישלוגל רחוימ עצבמ

 49 קר
 ו

 ותלס 53 50 קר ףדמה דד זו

 | ינ
 0 ב
 טרח ו סיקיחיגנ תונתפ = 1זוחיט ביולת ידה
 סקלול"אוו תתלש ") : ל טי סגול הצו
 יררולסל הץדוה 1 וב יי 7 ץורע תושדח המווק וו(
 פרור דנא םינשמתו םישוא םוחית + יי תפחו הלחא

 רי ת/תופתתנתלות = ביר .לזקרפ םירש 0 ףוט/וגוג
 קנז ון וס ] סזרשויאה דגגיא "טקה וג םיקויל

 2 ה 1 םיסוופ ב םוז/ הלוז

 וי ] 26101/ הים /רטור | 1000 תנינאופ מורינמ בר
 | סנסור כ ] [ לחה ם-וחע כ ] [ מנ טדק+ כ ]

 01 טוט :תואצוז ו
 טי 4 ונמ ו



 4% תרפושמ השילגו םילטרופ :וז קרפ

 שץעצ.(3ּק2.60.ו| זופת

 .ויתוריש תא ביחרהו םירתא סקדניאכ וכרד תא לחהש קיתו ילארשי לטרופ דוע

 .םיילארשי םירתאל םיער אל שופיח ילכ ליכמה רודס םירתא סקדניא ול שי ןיידע

 .ןכות יצורע טעמ אלו םיליעפ םימורופ ול שי

 ו

 !םילבכב ריהמ טנרטניא עינמ םכל םג ן

| ₪ 
 יכה 7.

 \ח צוממ אל
 תש םידנרסו תורזימ

 רצו

 קוחרה סלשל רגוצ 4
 ל ה 0 | ה

 רק 0
 .הנורחשה העשב 3

 רורגוא םע תבבותפה יצמולש | [1:342-תלרגהל הפשבהה ,החתב
 וש גלותיומת ||-- --2-הר*כ רק

 תנלקו ם רפסב םד/פבמ .תגגב | | ןח הרה" ה ב = םתדוע דת לאמר
 : | מ עיד | ?הנורחאל בוט חשעמ

 הבעג רוחו יעל הרג הע <> 7
 ב

 תוחפ הברה עיצמו תוינק ירתאל םירושיקו תמוסרפ ןומהמ רתאה לבוס תאז םע

 .םירחא םילטרופ רשאמ םינוכדעו תושדח

 צוצ.200|!סס.60.|| ולוז

 אשונל תוסחייתה ללוכה ידיחיה ,ער אל םירתא סקדניא ,לבוקמה גוסה ןמ לטרופ

 תורשע .םינובשחמ ףד לש ירוקמה תורישה אוה הז לטרופ דחיימה .תודהי

 השא תא םא ,הסנכה סמל םלשת המכ .םינוגגמ םיאשונב בושיחל םינובשחמ

 ירתופל עונמ וליפאו הטאיד יבושיח ,יופצה הדילה ךיראת תא בשחל ילכות ןוירהב

 .דועו דועו ,םיצבשת

 תמישר שארב ותוא ףסוה ,ךלש החיתפה ףדל ולוז תא ךפוה ךניא םא םג ,ססהת לא

 תויקנוא 24 וא לגר 100 הז המכ תעדל האבה םעפב הצרת רשאכו ךלש םיפדעומה

 .ןאכל רוזח



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 :סח-|!וחש ךתורישל ולוז לש םינובשחמה

 םירחאו - ףיכ - יאנפ ינובשחמ
 הלבקו היגולורמונ
 תיגוז המאתה תקידב - הבהא בשחמ - יאנפ
 תיגולורטסא המאתה רטמורב - יאנפ|

 הבהאה םסק - יאנפ
 ערה ןיעו בשחמ - הלרק - יאנפ

 ךלש לומה רפסמ - היגולורמונ בשחמ - יאנפ
 תיניס היגולורטסא - יאופ

 םיבלש השישב - 1 תובשחמ תאירק - יאופ|
 בשוחממה ףשכמה - 2 תובשחמ תאיר - יאנפ

 וטול
 ...וטולב םינוילימה תא ךל ואיביש םירפסמה ולא ילוא ץודוי ימ - ינטפ

 טנרטניא
 טנרטריאהמ םיצרק תדרוה ןמז רשוחמ - יאנפ

 יללכו ךוניח םיעדמ
 םיצבשת יבתוכלו םיצבשת ירתופל עונמ
 ?ךלש יטרפה סשה רוקמ והמ
 ? ךלש החפשמה םש רוקמ והמ
 תיעובירה האוושמה ןונשחמ
 *"*[(סש/ ךרדו ןמז תוריהמ ןוגשחמ
 "16 םיזוחא ןובנשחמ
 םיפבל סיסבמ הרמה ןובשחמ
 יעדמ וובשחמ|

 םיחמתמ םילטרופ
 לכב קוסעל םירמייתמ םניאש םירתא ,םיחמתמ םילטרופ םה םילטרופ לש דחוימ גוס

 ,לשמל ,ימוי ןותיע ןיב לדבהל המודב .והשלכ ףנעל עגונה עדימב םידקמתמ אלא

 וא עוצקמב םיקסוע םיחמתמה םילטרופה םג ךכ יאופר ןיזגמ וא םיבשחמ ןיזגמל

 לש הדיתע םה םיחמתמה םילטרופה יכ םירובסה ףנעב םיבר שי .םיוסמ ןיינע םוחתב

 האמה רחשב ונל םיביתכמ םיינרדומה םייחהש תוחמתההו תועצקמתהה .וזה הידמה

 םילבקמ ונאש תויללכה תושדחב קפתסהל ונתאמ םיברב תוציאמ ,תחאו םירשעה

 .םיקוקז ונא ול עדימה תא קר טנרטניאה ןמ לבקל תוסנלו םיינומהה תרושקתה ילכמ

 .םיחמתמה םילטרופה לש תובישחה תלדגהל רבד לש ופוסב איבת וז הייטנ

 ,רתויב םיצופנ .םיוסמ קוסיע םוחתב אקווד םניא םיחמתמ םילטרופ יכ דימ ןיוצי

 .םיוסמ טרופס ףנעל קר םיתעלו ,טרופסל םישדקומה םילטרופ םה ב"הראב רקיעב

 ידל םיכפוה םהש הארנכו טרופסב םיתמתמה םילטרופ רבכ םנשי ץראב םג

 .טרופסה ידהוא ברקב םיירלופופ

 דחאה םימוד םיליגרה םילטרופה לכ יכ בל תמש יאדווב וז הריקסב ,ןכ לע רתי

 םהש תנמ לע לבא .םישנא הברהל יללכ ןכות איבהל םתרטמ השעמל יכ ,והנשמל

 םה םיחמתמ םילטרופ .דקמתהלו תישיא םתוא םיאתהל רומא התא ךיכרצ לע ונעי

 .ךתוא םיניינעמה םיאשונב דקוממ עדימ לבקמ התא .ףדעומה ןורתפה ילוא



 <> תרפושמ השילגו םילטרופ :וזו קרפ

 .ילארשי החמתמ לטרופל המגוד אוה ואוצש.סח6.00.11 "דחא רפסמ" טרופסה רתא
 .לברא םרוי תכירעב לטרופה

 םידחיימ םירושיקו ,םייניב תואצות לע קחשמה ךלהמב םייח םינוכדע ,תובתכ
 םהב םימיבו עובשה יפוסב דחוימב טרופסה יבבוחל ןיינע םיווהמו הז לטרופ
 .תוגילה תומייקתמ

 סאו 1/0 < ו 401008 | 1

 רעוש לכל לודג רגתא אוה םאהקב :ןאמדה
 ול :

 ההה
00 

 הווטויא צפ

 אוה וביבסמש המ לכו טנרטניאה יאשונבו םיבשחמ יניינעב החמתמה 86+ לטרופ

 :שעו//.6864.60.11 ,םיבשחמו םישנא תכרעמ לש רתאה

 םיננ םיפוקוב גונג

 לש ריחמ ןצדוקנב םירולנרמ זטנרב זח ע נז [עיקיה\

 סע תש 6300 דורש 2,500 - רזז םע

 נוה ד

 שה יקמבמ |
 ,1ורעיטקת *צנ+* דת 0 יהועכ ,ר"מנמ לכ לע הבז

 טנרפכב = דרב תר כמ ,הויכסלטו תושר יסדנהמ .םחתי



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <<

 םלועב תוקסועה תובתכו וקוסיע םוחתבש םיאשונב תוינכדע תועידי איבמ לטרופה
 .טרפב לארשי תנידמב אשונב הרוקבו ללכב םיבשחמה

 :תבותכב אצמנה הסרובו הלכלכ יאשונב ילארשי לטרופ אוה ןייל-ןוא טסילנא
 שאל עו

 ו )

 הוןמ שילב םיפופוב הגונפ הכיוע ץנוע |

 | 0 956.6.2₪.₪ 0006 ₪660 יש]
 ןתנוגנ \ ב

 םייאסנב םיפו\ ז* טטילגא ₪

 רצואו זרטס רח= ג טע פייג ₪21 ע"פ *

 77 תיא ₪7 17 ה

 ,רתוי הברה רישע ,ףסונ ילכלכ לטרופ אוה צו .!ת6תוגזאסז.ססתו רקראמ-הד

 וייונמל עיצמ אוה .םלועה ןמו ץראה ןמ הלכלכ יניינעב תופטוש תושדח איבמה

 תועצמאב םיאשונ לש ןווגמב ימוי חוויד לש תויצפוא (יפסכ בויח לכ אלל המשרה)

 .ינורטקלאה ראודה

 לא רוט < ומ אחי ל שויפ% 63 6 פר וב/566 לע .4:,| 1182 |

 11%(. ./-תי. יב ב

 תוטשח עקר לע תררועמ המגוו ;טירטס לוו
 ירוקרונ ;היגולונכטה תורבח תואצותמנ
 4%-כב תדרוי

 / יח: ,תוסי
 יג,"

 היות שכה

 . תמו בר לו
 לטקס 9% וטל ידו

 ויה תורתו לג
 וישכט םננה 7



 < תרפושמ השילגו םילטרופ :וו קרפ

 םיחותינ .תמא ןמזבו יח רודישב לכהו תונוש תוסרובב הסרובה בצמ ,עבטמ ירעש

 םא .עפשבו רתאב םיאצמנ ולא לכ - םיחמומ לש םירמאמו תויזחת ,םיילכלכ

 .הז רתאב תוחפל ימוי רוקיב ץימחת לא ,ךלש חטשה איה הלכלכ

 םיקלחתמ ולא .תושדח םניינעש םילטרופה םה םיחמתמ םילטרופ לש ףסונ גוס

 :םיירקיע םיגוס ינשל

 הרודהמה תא %/65-ב םיגיצמ ולא םירתא .םיניזגמ וא םינותיע לש םירתא

 .םויה ךשמב תושדח יקזבמ וא םיפטוש םינוכדע םע םיתעל ,ןותיעה לש תספדומה

 :תואבה תובותכב אוצמל ןתינ ולאכ םיילארשי םירתאל תואמגוד המכ

 שעשו .וו471ש.60.1] :בירעמ רתא %

 שעואוא .1881602.00.1] :ץראה רתא %

 אאא .ןכס51.ססזמ :טסופ םלזור'גה רתא %

 ליכמ וניא רשא ושש .עח61.60.11 :תונורחא תועידי רתא אוה הנוש תצק רתא 0

 :הנוש יטנרטניא ןותיע אלא תספדומה הרודהמה תא

 רוח איי ישו שס לומ6/0.73402-8.00 4 | ףבותכ

 .תותדחא תוטידי

 םודא לייתיא | 885 ץחסז סצ | הלל ה  ןילןואיקחסת | ףינו םיצבשת  היגולורססא | לש זחיגה ף\דל וא חא ויה

 הרוע  הסרוגינוהו םיוונשתמ  םירחוימה ןוטוהיש תופת ריוא גזה

 וטנוקוניד קנב

 | בה 2 ו
 ןגזמ םע

 5 ה
 םחר הריכשונ הליג ,הילכ רכומ ינר ,

 וכ לריב ?לכה וא דב אמט ריעצ בגז המקש המ 8
 ,2002לארטיב ללכה תא דב יט רזעצ וו המק המ םילפופה קונג ָּש

 "| שרב תוטבשח םולשתל

 םלטחל
 .רארישי תודירגשבנ תוסנכ-תיבב םיעווגינל תוערתהו לרב 7 לנס 2

 וז 0 סתטץאג

 םירתא שופיח

 ביבא-לחב עוגה .
 +39 07 02.10 57) זבל דר בלפמג ל | הסל ל

 7 .טהפא ₪ ] 9 3 5

 ןייעל ןתינו תספדומ הרודהמ םהל ןיאש רמולכ ,''טנרטניא ינותיע" םיווהמה םירתא

 ןותיע ,הנושאר הקלחמ לש רתאה אוה הזכ רתאל המגוד .דבלב טנרטניאב םהב

 .הממיב תועש 24 ןכדעתמה ,קחצי באוי יאנותיעה לש ,ירוקמ ילארשי טנרטניא

 תובתכו ,תוניינעמ ריקחת תובתכ ללוכ רתאה .11ק://שואט.ת16.00.1] רתאה תבותכ

 .םייטפשמ םיאשונב תובר דקמתמו ,םינוש םיאשונב םיחמומ לש

 רובעל ןתינ תינמיה תרגסמב םירושיק תועצמאב ,אבה רויאב תוארל ןתינש יפכ

 .םיליבומה םיילארשיה םינותיעה ירתאל



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 < הופ סילכ טיפופופ התצק חכיוע ץגמ |

-6 96 ₪62 5 85 0 ₪- 
 מס // פאי 14 6 1/0 1240 | -353 ות | תןוחכ /

 2 מ
 | לארוע =

 [אסוצ5 10% 5

 יעוצקמו יאמצע דחימ . הנושאר הקלחמ תושדח רתאה תוזא שומישיאנת
 ןושאר םי |  םבלמומ | .בוחנ | תירבע םיאור אל | הרש = | = תיבה ףדל ךופה

 :וארול תרחעב ינומרע באוי ךהוח ןייטשויגח : | | / המרופר הווסמב קלדה תורבח תא ו והיית 7 00 ו םירישעמ :ןיזנבה יריחמב רזומה רוקייה | לונה | תודוקפ
 םסרפת אל הוטשחה

 ךרע ₪ 0670 6
 ןהיחחרזאל וארק לארשי םגו הינטירב ב"הרא

 המחלמל ששחמ - ןטסיקפו ודוה תא בוזעל ₪777
 ינקירמאת לשממה ;ןטסיקפמו ודוהמ וישנא תא הנפמ ם"ואה םג
 רדח חתפ לארשיג ץוחה דרשמ ;תיניערג המחלמ עונמל ץמאמב
 ודוהב םילארשיה םילייטמל עידוהל לארשיב תוחפשמל האירק ,בצמ
 התיגה בושל
 .קחצי באע תאמ 2

 םישיא | םיהתות
 |תוחריפ | תודסוח|
 םיותא [ םיגשוה|

 יד יכרוע ידרשמ אנ ה קחצי באוי / רתוי םיווש
 תומריפ

 טפשמב

 לשממה ישנא לכ
 | יט רנרב * ןיד :נר  זרטס ,סינלס ירוא* ג 0 ] א

 האישנה אה הירוס .תבשפלחה י ₪571 :-] |

 ,ביני תשרב טושפ שופיח .םיחמתמ םילטרופל תוילארשי תואמגוד המכ ויה ולא
 אנ ונייע .ובלל בורקה רתאה תא שמתשמ לכל ונתיש תופסונ תואמגוד ,קפס אלל
 .שופיחה יעונמ תא גיצמה אבה קרפב



 שופיחה תונמא

 טנרטניאב

 שופיח יעונמ
 םילומיד ולאב אצויכ וא "תיתחת אלל רוב"ל טנרטניאה תא לישמהל םיברמ

 תויומכ רשאו ופקיהב םידקת רסח עדימ רגאמ ראתל ןויסינה אוה םלוכל ףתושמהש

 רפסמ תא דומאל ןויסינ לכ .םישדוח רפסמ לכ ןמצע תא תוליפכמ ובש עדימה

 לכ .ןולשיכל שארמ ןודנ הזה קנעה עדימה רגאמ ןוסחאב הלועפ םיפתשמה םיבשחמה

 .האלה ןכו ,אבה עובשב ןוכנה רפסמל ללכ המוד וניא םויה ,היהיש לככ ריהז ,ןדמוא

 .עצוממה שלוגה לש וניינעמ ללכ וניא עדימה רגאמ לש הנתשמה יפרומאה והנבמ

 וא ולש תורישה קפס בשחמ לע אצמנ ול שורדה עדימה םא הנשמ הז ןיא ויבגל

 (1181/-ה) טנרטניאב דיחאה ןועימה תטיש .הקט'צמקב רחא וא הז דסומ לש בשחמב

 המכ לש קחרמב אצמנ טנרטניאב רתא לכש ןורתיה תא ךל תנתונ ונדמע רבכ הילע

 ותואב הממיב העשל וא רתאה לש יפרגואיגה םוקימל בל םיש ילב ,שקמ תושקה

 .םוקמ

 הדילש ,הנטק אל היעב שמתשמל תרצוי עדימה לש הרידאה תומכה ,תאז םע

 תא אוצמל דציכ ,רמולכ ,"תחש לש המרעב טחמ שופיח" תמישמ םג תדמגתמ

 ,הווסומו היולג תירחסמ תמוסרפ ,עדימ לש הז םי ךותב שמתשמל ול שורדה עדימה

 ידכ ,ומצעל רצוי םטוח בז קדרד לכש גוסה ןמ - תובישח לכ ירסח םירתא ינוילימו

 .הוואגמ תוחפנתמה תותבסהו םיאתשמה וירבח יניעב ולש וגאה תא חפנל



 ימי תישארב םא .השדח היעב תרצוי עדימה לש הרידאה תומכה ,ןכ לע רתי .עדימה תאיצמל םיחונ םילכ תריצילו עדימה גולטיקל םילכל אקווד אלא עדימ לש ותונימזל קר אל םיבר םיבאשמ ושדקוה ,ץ/6-ה תויה ינפל טניאה לש וימי רחשמ .הרזעל םיצלחנ שופיחה יעונמש עגרה קוידב הז
 אוה םיצמאמה רקיע םויכ ירה ,יטנבלרה עדימה תא אוצמל דציכ התייה תיזכרמה

 דועו ,טנר

 היעבה טנרטניאה

 .רשפאה לככ שופיחה דוקימל תוקינכטה תא ךל תונקהל םג תאז םע ךא טנרטניאה לש ירבעה חלפב שופיחל םידחוימה ולא ןהו הלוכ טנרטניאב שופיחל ןה ,םינימזה םילכה תא ךל ריכהל .טנרטניאב לכשומה שופיחה יביתנב ,דעצ רחא דעצ ,ךתוא תוחנהלו תוסנל איה הז קרפ תרטמ !םיאצממ 9,788 לש המישר לבקת םא שופיחה יאצממב לפטל לגוסמ ךניא ,תאז םע ,ךא .תולקבו ךל עצוי יטנבלרה עדימה לכש הצור התא ,גארפב םיאתמ ןולמ שופיח הזש ןיבו ,תינומרעה ןטרס לש רידנ גוסב לופיטה ןפוא הזש ןיב ,םיוסמ אשונ לע עדימ שפחמ התא םא .יטנבלרה עדימה תא קר ואצמייש םילכ תריציל
 .רפס ותואב תבחרומ איה ךכ העיריה ןאכ רצקתש לככ .םיבשחמ-סוקופ תאצוהב ילאוזיו ךירדמ - טנרטניאב עדימ שופיח רפסה םע תעדו עדי ביחרהל דימת לכוי ליגרה ןמ םיבחרנ שופיחל ויכרצש ימ וא אשונב ןיינעתמה ארוקה .םירבדה ירקיע תא רשאמ רתוי טרפל לכוא אל היהיש לככ בחרנ היהי ,רפסב דחא קרפ לש תמצמוצמה תרגסמב ,דימ ןיוצי

 .(ףוטסוע) התליאש הנוכמה ,שופיח תשקב סינכהל שמתשמל רשפאמ הרדגה שופיח עונמ .סינכמ שמתשמהש טפשמ וא חתפמ תולימ לע ססובמ / ,עדימ רזחאמה םינותנ דסמ לש םושיי אוה שופיח עונמ - שופיח עונמ
 לש ומש רשאכ רתאה לש רצק רואית ללוכ לבקמ שמתשמהש עדימה
 רתאה לש תיבה ףד תא הגיצמ וילע הציחלש רושיק-רפיהכ שמשמ רתאה
 .שקובמה עדימה לעופב אצמנ וב ףדה תא וא

 םינותנ דסמב רמשנו סקדנואמ אצמנש עדימ לכ .טנרטניא יפדב עדימ תשפחמו ,רתאל רתאמ ,טנרטניאב יטמוטוא ןפואב תשלוג רשא (שיבכע - 501061 םג הנוכמה) (4 86910מ) שופיח ןכוס הנוכמה בשחמ תינכות ללכ ךרדב ללוכ טנרטניאל שופיח עונמ
 המל םימאותה םירתא רתאל הסנמו חתפמה תולימ תא ולש םינותנה דסמב שפחמ שופיחה עונמ .שופיחה עונמ רתאל רשקתמ התא ,שופיח עצבמ התא רשאכ .קנע
 רשא טנרטניא יפד תמישר גיצמ עונמה שופיחה תשקבל הנעמב .דילקה שמתשמהש
 .רידגה שמתשמהש םינוירטירקל רתויב םייטנבלרה םה שופיחה תינכות גורד יפ לע
 םימיוסמ שופיח יעונמב .הנוש ךרדב הלאכ תולועפ עצבמ שופיח עונמ לכש רוכזל קר אלא ,םישיבכע לש םתלועפ ןפואל םיעגונה םיטרפב אצמתהל שרדנ ךניא
 .הידמיטלומ יצבוק לש םירחא םיגוסמו ,עמשו ואידיו יעטקמ קר םימלעתמו דומעה לכב םישפחמ םירחא וליאו ךמסמה לש תונושארה תורושבו םידומעה לש תורתוכב קר שפחל םישיבכעה םיתנכותמ



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא :ז2 קרפ

 םיטסקטב שופיח עצבל ךל םירשפאמ רשא ,שופיח יעונמ תורשע םימייק םויכ

 ,טנרטניא יפד ריזחמ שופיחה עונמ רשאכ .טנרטניא יפד ינוילימ תורשעבש

 אוה ,(11 - רותיא וא "העיגפ" הנוכמש המ) תרדגהש שופיחה יאנתל םימיאתמה

 ץוחלל ןתינ םהילע ,(1.:מא5) םירושיקו םירצק םירואית תייוולב ךינפל םתוא גיצמ

 .שקובמ ףדל עיגהל ידכ

 תולוכי םהב םישמתשמל קפסל םיפאוש ,4108/1888 ומכ ,םימיוסמ שופיח יעונמ

 םיעיצמ שופיחה יעונמ בור ,םתמועל .עדימ שופיח לש םוחתב קרו ךא תוקזח

 יבורמ ,םיסקדניא וא ,(10ק16 ןכנז07165(60) םייאשונ םיכירדמ םהלש םישמתשמל

 םילוצרה םיאשונב קסועה עדימ שופיח םשל ןייעל לוכי התא ולא םיכירדמב .תומר

 תוליעפמה תורבחה לש םידבוע ידי לע םיקזחותמו םינבנ םייאשונה םיכירדמה .ךל

 ,טנרטניא ירתאב רוקיבב םהלש הדובעה תועש תא םילבמ רשא ,שופיחה יעונמ תא

 הבוט המגוד אוה אס .םיאשונ יפ לע ורחבנש םירתאה ןוגראבו םירתא תריחבב

 ךירדמ ןהו שופיחל תומכחותמ תולוכי ןה וב םישמתשמל עיצמ רשא ,שופיח עונמל

 .ןיוצמ יאשונ

 עדימ שופיחל שופיח עונמב רזענ התא רשאכש ,רוכז ליעי הייה /

 עדימ ליכמ רשא םינותנ דסמב שופיח עצבמ השעמל התא טנרטניאב 0

 .המוד תינכות וא שיבכע תינכות ידי לע םייטמוטוא םיעצמאב ףסאנש

 ןמ ריזחת ,שופיחה עונמ לש יאשונה ךירדמה תרזעב שפחמ התא םא

 ךכ .שונא ןב ידי לע תינדי גווס לבקתיש עדימה ךא ,םיטירפ תוחפ םתסה

 .רתוי ליעי שופיחהו רתוי הלודג הייהת םיאצממה לש תויטנבלרה תדימ

 ירעצל .דחוימב םימישרמ םנה םויכ םימייקה םייתילכת-ברה שופיחה יעונממ קלח

 לצא םיירלופופ םהש ולא תא ,רוציקב ,ריכזנ .םלוכ תא ראתלמ העיריה רצקת

 .ומצעב תוסנתהל ןמזומ ארוקהו ,םירחאה תא רכזאנ .בחרה רוביצה

 םישופיח יגוס
 ,ומש לש קלח תוחפל וא ,רתא לש םש ךל עודי םא .שופיח עצבל םיכרד רפסמ שי

 .הלק הכאלמה ללכ ךרדב ,שפחמ התא ולש רתאה תאש ןוגראה םש ךל עודי םא וא

 םייק בוט יוכיס .שופיחה עונמ רתאל שופיחה תא חלושו ךל עודיה תא דילקמ התא

 .אצמיי שקובמה רתאהש

 שופיח עונמ חתופ התא .הטושפ (תירבע וא) תילגנאב שופיח גוסמ אוה הזכ שופיח
 ךות יכ קפס ןיאו שופיחה תביתב "קזב" חתפמה תלימ תא דילקמ והשלכ ירבע
 .קזב לש רתאה תבותכ תא אצמת תוינש רפסמ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ שכ

 לש ץמש ךל ןיאו םיוסמ אשונ לע עדימ שפחמ התא .טושפ הכ ןיינעה דימת אל ךא
 התאו ןוכיתה םיה בובזמ עגפנ ךלש ןומילה ץע .ןיינעב קוסעל לוכי רתא הזיא גשומ
 רתא הזיא עדוי ךניא .קיזמה ןמ רטפהלו ךלש ביבחה ץעל רוזמ אוצמל ךרד שפחמ
 .םיאשונ יפל שופיח עצבל ץלאנ התאו אשונב עדימ ליכמ

 ןמ הייהת האצותה ."בובז" חתפמה תלימ יפל שפחלו תוסנל לוכי התא ןאכ םג
 ןבומכ .(1500 ךרעב) םיאצממ לש םוצע רפסמ לבקתש רחאמ ,תבזכאמ םתסה
 תא דקמל ןכ םע ךירצ .ילאיר יתלבל ןיינעה לכ תא ךפוה קודבלו רתא לכל סנכיהלש
 רחא שפחמ התא וב שופיח אוה יגול שופיח .יגול שופיח עצבמ התא ןאכ .שופיחה
 ובש רתא שפחמ התא ,ךלש ןומילה ץע לש המגודב .תחא חתפמ תליממ רתוי
 לזמ רתוי ךל היהי ןאכ ."ןוכיתה" םגו "םיה" םגו "בובז" םילימה תשולש לכ תורכזומ
 .\זא שופיח והז .70-מ תוחפ היהי םיאצממה רפסמו

 לשמל ומכ ,תויפוליח חתפמ תולימ יפל רדגומה עדימב ןיינועמ היהת םימעפל
 .0 שופיח והז ."ןורטאית" וא "עונלוק"

 עדימל הקוקז תא .חתפמ תלימ ללוש התא וב שופיח אוה יגול שופיח לש ףסונ גוס
 יפלא תורשע ילבקת "דש" חתפמה תלימ רחא שופיח יעצבת םא .דשב תולחמ לע
 יןימ" אלו "דש" שופיחה תא גייסל ךילע ןכל .םייפרגונרופ םירתא םתיברמ ,םיאצממ
 .צ07 שופיח והז ."סקס" אלו

 ."ןימ" אלו "ןטרס" םגו "דש" בלושמ שופיחל תויצפוא םג ןבומכ שי םויסל
 :ומכ םיירגוסב שומיש ךות ידמל ךבוסמ יגול שופיח רידגהל ןתינ ולאכ םישופיחב
 .("סינט" וא "הקיטלתא") אלו ("א"ת" וא "את" וא ("ביבא" םגו "לת")) םגו "יבכמ"

 םיימואלניב שופיח יעונמ

 ירבעה 60096 שופיחה עונמ
 םיעונמה ןיב תיסחי שדח םנמא אוה .לגוג שופיחה עונמב הריקסה תא ליחתנ

 ,הכלהכ תריוגמ הסרגב ילארשיה שמתשמל עצומ אוהש ךכב ודוחיי לבא ,םיליבומה

 לשב קר העיריה תא ביחרמ ינא ןיא .םיילארשיה םירתאל הקיז םעו תירבעה הפשב

 םיבוטה םירתאה דחא ותויה בקע ,רקיעבו ,םג אלא רתאה לש הצרא ותיילע

 לשב קר אל דחוימב חילצמל בשחנ אוה .םישופיח עוציבל רתויב םיצלמומהו

 הדבועהו ויאצממבש דוקימה לשב םג אלא אלמו ינכדע ולש עדימה דסמש הדבועה

 המכ דע ,םייטנבלר םיאצממ קר גיצהל לדתשמו םיאצממה תא ןנסל חילצמ אוהש

 .תאז תושעל ןתינש

 לארשי לגוג רתאל הרישי היינפה ללוכ בהז טנרטניא לש תיבה ףד |
 .הלעמל תילאמשה תרגסמב פיט



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא :ז2 קרפ

 יפד 6) דראילימ ינשמ הלעמל הפממ שואש.200816.00.11 תבותכב לארשי לגוג רתא

 ףח ךסמ לבקמ התא .ךסמה לע הלוע תיבה ףד רשאכ ךל הכחמ העתפה .טנרטניא

 :יקנו ידועיי שופיח ףד .לטרופ לש תורמוי אללו יניינע ,(!) תמוסרפ לכמ

 [ימ 5

 תונפ םילב םיפדפומ הווצת הכיוע ץגופ |

 : 6 8 א ₪-6-5 ₪9 6 3 9 |
 לארוע = 777777 0

 םדקתמ סוכיח +
 תופועה + ה - .

 ו יכטמ לומ גוב יטופיח [

 0086 לע לבה - (200816 וח תפ]!51ו - שופיחל םיפיס

 !םכלש תיבה רתאל לגוג תא וכפה

 טנרטניא יפד ,4 ו יטומיח - ב 20020
 ה

 7 תא שו |

 .תירבעב תופדעהלו םדקתמ שופיח ספוטל םירושיקו ,שופיח ספוט ללוכ ףדה

 (000816 ומ םת8118ַם) 0000816 לש תילגנאב תיבה ףדל תוינפה אצמת ףדה תיתחתב

 אל ןיידע הז רפס תביתכ ןמזב רשא שופיחל םיפיטו 6200816 לע לכה םיפדל ןכו

 .תירבעל ומגרות

 שופיחה ספוט

 ינש ללוכ שופיחה ספוט .וילאמ ןבומו טושפ אוה תירבעב שופיחה ספוטב שומישה

 :םינצחל

 .תואצות תמישר תקפהו ךלש התליאשה דוביעל ליגר שופיח ןצחל - לגוגב שופיח

 תואצות תמישרב ןושארה ףדל תורישי ךתוא חקולה ןצחל - לכשמ לזמ רתוי

 .ךלש שופיחה

 תולימ יתש לע םירתא אוצמל שקבמ התא וב שופיח) 4ן:צכ שופיח עצבל ידכ

 ךרוצ ןיא לארשי לגוגב (חתפמה תולימ לכ תא לולכי רתאהש הפצמו רתוי וא חתפמ

 תמועל .לדחמה תרירב יהוזש םושמ ,םילימה ןיב 4אע יגולה יוטיבה תא ףיסוהל

 תחא תא ליכמה רתא לכ אוצמל רומאה שופיח) 08 שופיח עצבל הצרת םא ,תאז

 .שופיחה תולימ ןיב 008 ינאילובה יוטיבה תא ףיסוהל ךילע היהי (חתפמה תוליממ

 ףסוה (חתפמה תלימ תא םיללוכ םניאש םירתא רחא שפיח) 1א071 שופיח עוציבל

 יוטיב שופיח עצבל ידכ .עורגל הצור התאש יוטיבה וא הלימה ינפל (-) סונימ ןמיס

 .םיישרג יוות ךותב יוטיבה תא לולכ לארשי לגוגב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 7 "רשא םיהתא אוצמל יהכ\ | \ש | |
 0 םיקסוע | ןורטאית עונלוק

 עונלוקב וא ןורטאיתב םיקסוע ןורטאית 0 עונלוק

 ןימב םיקסוע אל ךא דשב םיקסועה ןימ- דש |

 תולימב שומישב שופיחה יבגל שופיחה תואצותמ קלח תא גיצמ אבה רויאה
 .ליעלד הלבטב הנורחאה המגודבש חתפמה

 4:6וס+0!! !ח(6ח6ו = כוסושו - ןיפ- דש :לגוגב שרפימ +

 חוןע טילב טיפופות הגוצת חכיוע ץבוק ]

 :₪ 88 5- 80-6660606. יש[
 | לא רוגע 6 כ ו ד 6-53 50 75970 75:93:07 09:07 355078 ל. לגב לט 70820 7209550 72.82%0756 ₪3 | חבוחכ ||

 ... םינומרוה יפילחתב חווט ךורא שומיש
 ןטרס ףטוש שומישו ןגורטסאב היה ןיטסגורפ םע דחי ...
 ... דש ,יתנוא לודיגו לש יפילחתב רתוי ךורא
 םימוד םיפד - וומטמ - וארארא .ות!ס₪ו66.60.0/ת6וטצ/ונ 021502 1.1 - 12%

 ... ילנומרוה לופיטל הבוגתב דש תלדגה
 החיכש תליטנמ האצותכ,תינש םינומרוהה רוזחמה ...
 ... דש הבוגתב ןגורטסאל, ןומרוהה תעפות יאוול
 םימור םיפד - ןומטמ - וארארא.ות1סו60.60.1/ף650005/ף 012802 4.]וזחו - 0%
 [ צריתצ רותמ תואצות דוע [

 םחרו תולחש ,דש ןטרס
 ברעמב ?תואבה תודבועה תועמשמ לע םעפ יא תבשח םאה,
 ... תייסולכואב דשה ןטרס לש תוחיכשה 9,
 םימוד םיפד - - ןומטפ - - \ארוהא .אונז.ת6ש1ו6ט 636.1 ןוותו| - 1%

 וה רז ומ ו ומ : ₪

 שופיחה ספוטב .תילארשיה תשרב קר אל םישופיח עצבל לוכי התא לארשי לגוגב
 .ההזמ לארשי לגוגש תרחא הפש לכב וא תילגנאב שופיח תולימ דילקהל לוכי התא

 תואצותה ףד
 גצומל המודב תואצותה תמישר ךינפב תגצומ לגוגב שופיח ןצחלה לע הציחל ירחא

 תועיפומ שופיחה תולימ רשאכ ,ףדב תואצות 10 גיצמ תואצותה ףד .הלעמלש רויאב
 תסנכומ תחאה - ןותנ רתא לכמ טנרטניא יפד ינש קר גיצמ לארשי לגוג .שגדומ בתכב

 תואצותה ץוביק תא לטבל ידכ .תונווגמ תואצות ךל תתל ידכ ,הינשל תחתמ הלאמש

 .ךותמ תואצות דוע רושיקה לע ץחל ,רתא ותואמ םיפסונ םיפדב תופצלו

 לכות ,תואצותה תמישרב עיפומה טנרטניא ףדל רובעל לוכי ךניא יהשלכ הביסמ םא

 ףדה לש קתועב תרמוא תאז - ףדה ותוא לש (6)680) ןומטמה תסרגב תופצל

 ןכדועמ חרכהב וניא ןומטמהמ קתועהש ,בל םיש .לארשי לגוג לש רתאב ןסחואמה

 .ןומטמ רושיקה לע ץחל תאז תושעל ידכ .ומצע רתאה ומכ

 לע ץחל ,ךלש תואצותה ףדב עיפומה םיוסמ רתאל םימוד םירתא אוצמל ידכ

 .םימוד םיפד רושיקה
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 םדקתמה שופיחה ספוט

 ספוטל ךתוא תחקול לארשי לגוג לש תיבה ףדב םדקתמ שופיח רושיקה לע הציחל

 :אבה רויאב גצומל המודב ,רסחה-תא-אלמ ןונגסב

 לע ע לבה 0300886 | שופיחל םיפיט

60 6 
 [5] תמות 0 [ םילימה לכ ללוכ

 תואצות קייודמב יוטיבה םע מ
 םילימהס תחא תוחפל םע
 ] םילימה אלל

 [:] | הפטלכג ב םיבותכ םיפד גצה הפש

 ₪[ 77 םגטסהלכ | ץבוק גוס רובע תואצות רוחה [5]קו | ץבוק גוס

 ]7-7 מול ונכדעתהש טנרטניא יפד רוחה ךיראת

 [:] -  ףזג פקמלכג | םייוטיבה םיעיפומ ןהב תואצות גצה םיעפומ

 ונ עדימ .800816.ססזו פםחוק!9.08 המגודל רתאהמ תואצות ֶּ ףס :המ תואצות רוחה [5[קי םירתא

 ךות תולק רתיב (א01 ,05 ,8אאע) םייגול םישופיח עצבל לוכי התא הז ףדב

 לוכי התא ןכ ומכ .תואצות תאיצמ עטקמב תואצמנה שופיחה תוביתב שומיש

 טירפתב שומיש ידי לע 100 דע 10-מ ףד לכב תועיפומה תואצותה רפסמ תא לידגהל

 .תואצות חתפנה

 לשמל ,תואצותב תורושקה תופסונ תוריחב עצבל ידכ שמתשהל לוכי התא הז ףדב

 ןהו תיבויח הריחב ןה) ,תואצותה ףדב ועיפויש טנרטניאה יפד תפש תא רוחבל

 הפשב םירתא וגצוי אלש וא תירבעב םירתא קר וגצויש עובקל רמולכ ,הלילש

 םישדוח 3-מ לחה) הנורחאל ונכדועש םיפד אצמיש ךכ שופיחה תא רידגהל (יהשלכ

 .האלה ןכו ,(ןמז לכב הלכו

 לארשי לגוג לש תישיא המאתה

 ףדב תופדעה רושיקה לע ץחל תוישיאה ךיתופדעה יפל תומאתה רפסמ עצבל ידכ

 התא ,אבה דומעב גצומה ,תופדעהה ףדב .תואצותה ףדב וא לארשי לגוג לש תיבה

 םינצחלה וגצוי הב הפשה תא תרמוא תאז - קשממה תפש תא רידגהל לוכי

 םיבותכ הב הפשה תא תרמוא תאז - שופיחה תפש תאו ,לארשי לגוג לש םירושיקהו

 רפסמ תא ןאכ םג רידגהל לוכי התא ןכ ומכ .תואצותה ףדב ועיפויש טנרטניאה יפד

 לש שדח ןולחב ועיפוי ךיתואצותש רידגהל לוכי םג התא ,ףד לכב וגצויש תואצותה

 .תופדעה רומש ןצחלה לע ץחל ךיתוריחב תא עצבל םייסתש רחאל .ןפדפדה

 .הפשה ילכ רושיקה לע הציחל ידי לע הפשה תויורשפא תא םג רידגהל לוכי התא

 וגצויש םירתאה ויהי הנידמ וזיאב וא הפש וזיאב עובקל ךל רשפאמ חתפנש ףדה

 םיאצמנה תירבעב םירתא שפחל לוכי התא ,תורחא םילימב .שופיחה תואצותב

 .ול קוקז התאש המ הז םא תירבה תוצראב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <

 0 4104010 !חוסוחסו :צקוסוסו - םופרפה 2

 | >> ] תרופ יל סיפועומ הגוצת הכיוע ץנופ |.

 ישא 2- 26-82 00 ₪ ₪ 006י -<|
 ! דא רוב < [= | תק //אייחו פס 60 0/ק9 5 ] בדה | |

 .תומדעה רומש שופיחל רוזחו םויסב תופדעה רומש

 ] תירגע .ב 6008 לש תועדוהו םיפיט גצה קשממ תפש

 (ולמימ) תופשה לכב םיפד שפח 8 שופח תפש

 תופשהפשב קר םיבותכה םיפד שפח 6

 תינלופ | = (תיתרוסמ) תיניס | | תידנלוה 7 תיקלטא 7

 תיזגוטרופ 7 (הלק) תיניס | תירגנוה [- = תיזנודניא
 תיניפ ₪ תינבלס [ = = תיקרוט = = תידנלסיא ₪[
 תיכ'צ ₪ תיקבולס = תינוש 7 תלגנא ₪7
 תיתפרצ 7 תידרפס 7 תינפי = = תינוטסא 7
 תינארוק = תיברס "| תיבטל | | תירגלוב 7
 תינולטק 7 תירבע = | תינאוטל 7 תינמרג =
 תיטאורק 7 תיברע = תיגחונ = תינו =

 תוריהמה תואצותה תא תקפסמ (תואצות 10) לגגב לדחמה תרירב תואצות רפסמ
 רתויב

 ףד לגל תואצות [=] 0 גצה

 ןפדפדב שדח ןולחב שופיחה תואצות תגצה 7 תואצות ןולח

 .תוכדקה רומש שופיחל רוזחו םויסב תופדעה רומש

 (ךלש ןפדפדב תוייש(6001-165) םוסחת םא ולעפי יל ורחבניע תיכדעהו הרעה )
. . . , 

 שעשעש.1חוּב6.6!165.000סחו לגוגב תונומת שופיח

 שפחמ ךנב .תונומתל שופיח עונמ - ידוחייו יקוח ןב םג עיצמ לגוג לש שופיחה עונמ

 ןקחש לש הנומת תשפחמ ךתב ,ורפס תיבל בתכש הדובעל ףיסוהל ידכ הנומת

 .ךתורישל לגוג ,םייוסמ אשונב הנומת תשפחמ תא םתסש וא הילע ביבחה עונלוקה

 :הכלהכ רייוגמ ךסמ עיצמ הז שופיח עונמ םג ויבא ומכ

 ו לארוגפ |5 ראפ חטאו טיס 6/0( לבותכ ||

6 
 תונומת שופיח

 היירפס תוצובק וה וומ םירתא

 םדקהמ תונומח טומיח <
 תומדעה +

 .תערב רתויב ףיקמה תונומתה שופיח

 2006 ות :חפ]ופ!| - לע לכה 00816 - שופיחל םיפיט

 תוטומת 330,000,000 ךותמ שופיח - 0300805 605

 ןוילימ 330 לש םינותנ דסמב רדהתמ אוה רתאה לש תיבה ףדמ תוארל ןתינש יפכ

 !תונומת

 :םיאצממ טעמ אל יתלבק ןכאו בהז טנרטניא רחא שופיח המגודל יתעצב



 < טנרטניאב שופיתה תונמא :12 קרפ

 ו ו 0 לונג שוני
 הוןמ יל ם-רדפונ הופ הגיוב ץרוצ

 ש0 ₪2-6-8-5% 5 ₪ 606 0-4
 א דובט < = [= בכ ?רננינט זרקה מ ץרטפמרטכ ;הטפארנט רצת טאי לריצ/רבכ /דעצבנ טו (יגכ רצה (רעו 5 -יטכ (רטת יט ערב 0 תענוג תוטצשרגנ מע .:19בופכ

 ץויווטנמפ
 ,אוד 50

 . רדר
 5011[ 9128- 5%ונ - םילסקיפ א 6

 ושב רארארא .דדו61.60.11/הז1616 קה
 בילסקיפ א 80 0 10 3% - םילסקיפ א 116 6
 ב1023.60.05ן00/ 15 ע13ק\!ת16חו5(6טקק]!6ז2\5בתהט.11 = וו רארארט 116.6 0 11/3116

 יג 5%8 - םילסקיפ א 46 0 רוע 10
 תות 0 ,\ארורצ.519 1.6001 תו

 ץ61[סוצ-
 ו-3 כ
 8 -[160.ג1 | == ] םילסקיפ א 0

 1אמ - םילסקיפ א 25 3 זמאוזו]ושגו[ ןןנש 2% - 7
 2.1332 | 880 - םילסקיפ א 31 480 | | טהיהא,ם01.018.1 | 2א0 - םיל 0

 זס היו(. רצרצרא 6 6 60.8 ונהנה !וזתנ = 6-1-516.[וזם) = שרגא ןיטזןאט .סזש < ]וז
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 בהז טנרטניא לש תוקיפרגה לכ ןיבש בל ומישי יאדווב יארוק ןיבש ןייעה ידח ךא

 ...ן'זיווטנ - הרחתמה לש וגולה םג ןנתסה

 צץּבחסס! שופיחה עונמ

 דחאכ וישכע רכומ ,"דרופנטס" תטיסרבינואב םינש רפסמ ינפל רצונש ,0!

 םירושיק הליכמ ררולפסקא טנרטניא .\/60-ל רתויב םיירלופופה שופיתה יעונממ

 שמתשמ התא םא .תוריהמב םשל עיגהל ךל רשפאל ידכ ,צ4)סס לא םיימינפ

 .שעואש 800.60 תבותכב וילא עיגהל לכות ,רתאל ימינפ רושיק ול ןיאש ןפדפדב

 ןיב ילכה לש עדימה ירגאמל םיפסונ םוי ידמ .0/60 ירתא לע ףיקמ עדימ רגאמ והז
 לע םג שפחל ןתינ ךא ,םיאשונ יפל םיניוממ םירושיקה .םישדח םירושיק 200-ל 0
 ושעש םישמתשמה רפסמ ,הטיסרבינואה ינותנ יפ לע .םיחנומ וא חתפמ תולימ יפ

 .6) ןוילימ 5 לע הלוע ילכב שומיש

 ר'בתססו - 4010011 !ה!0זה64 [5ק1סו 1 ₪
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 +9בחסס! תועצמאב הירוגטק יפל שופיח

 המגוד אוה צץ תסס! לש תיבה דומע .שץש.ע8100.ססתו והאי לש תיבה ףד לא שולג

 שופיח רידגהל לוכי התא ,דחמ .םיכרד יתשב דבועה שופיח עונמ לש תיסופיט

 ,טנרטניא יפד לש תגווסמ המישר קיזחמ אוה ,ךדיאמו ;חתפמ תולימ יפ לע ישפוח

 לכ תחת .שופיח תתליאש סינכהל ךל רשפאמו ,תוישאר תוירוגטקל תקלוחמה

 אוה ,ינשמ וא ישאר ,אשונ לכ .הנשמ יאשונ אצמת הז סקדניאב תישאר הירוגטק

 :ףסונ ףדל ,טסקט-רפיה ירשקב ךתוא ריבעמה רושיק

 אסשפ 8 ב15 8 וטו 5
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 המודב ,תישילש הגרדמ הנשמ תוירוגטק ללוכ הנשמ תוירוגטק לש ףד םג ,ללכ ךרדב

 :אבה רויאב גצומל

(/8) 3/0686 * 
 * אף6ושה סח( (5)

 * [וטפ6טהופ 3ח4 0380065 (33)
 * [אגוטוצ 86 צו! (231) יש

 * אופהז חס\ספזגפהע (1)
 * סזפטַח91ו0ַח5 (117) יי

 = 290796 (25) שה
 * תפוס םזפקה 6 (1414) =

(1 1 

 . ןח 8
 . ו 9

 לש ינועבצ למס .היתחת םיאצמנה םירתאה רפסמ ןיוצמ ,הירוגטק לכל ךומסב

 חתתפת שקובמה אשונב הריחב .הז אשונ תחת םישדח םירתא םנשי יכ ןייצמ ,[צסוצ

 גצומל המודב ,םיאצממה ףדל דע ,שופיחה דוקימל ,תפסונ םיאשונ תת תמישר

 :אבה רויאב



 טנרטניאב שופיתה תונמא

 י/חסס! וז60(סזץ 8
 טוסחו6 01631 =הפוח66הה > 0ז208!78 ₪ וו 0[ ץ8ח00] 6" ןטפז תו5 6816007 ו [6)
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 = הוסחסהה 5009 !סז [168!(ת6870 =חסוה6פהה 0 - סז חס
 סז 801065 חו8תהףסזפ, סח ףוח6 0, 0|וחו]

 חוה חח 0/9 068| 0 קחו חזן
 וה ות6 6105 01 חוה 6הז8 685וףה 3ח0 60 5ת6םסח, חב

.89% 
 * וו3חוב \ז68 ₪ו00180168] 5506/3000

 * טפטפ|ופח 50616 [-סז םוסחו816ה5!8, 76 - חבטסהה| 0605 (סז

 ז9598ז0ה, 6000800ה, 06ש0!8קהו6ה[ בח 60

 םיישאר םיאשונ יפ לע ךלש שופיחה לולסמ גצומ ךסמ לכ שארבש בל םיש

 לע םינועה םירתאל םירושיק םע דומע ךינפב גצומ ,שופיחה לש ופוסב .םיינשמו

 רתא לש תיבה דומעל רושיק ןבומכ אוה המישרב עפומ לכ .ךלש שופיחה תרדגה

 .שופיחה תרדגה לע הנועה

 צ3החסס! תועצמאב חתפמ תלימ יפל שופיח

 הלוכי הבוט חתפמ תלימ .חתפמ תולימ יפל שופיח רידגהל ךל רשפאמ םג 0!

 הלחתה תדוקנ אוה ףא הווהי רבודמ וב ףנעה ,ךל עודי אוה םא ,רתאה םש תויהל

 שומיש ךות םימדקתמ םישופיח רידגהל םג לכות ,ךשמהב הארתש יפכ .הער אל

 :ןלהלדכ ,חתפמ תולימ המכב

 ןצחלה לע ץחלו התליאשה הדשב חתפמ תלימ דלקה ,יע8מ00! לש תיבה דומעב 1

 תויוסחייתה תולגל ידכ ,אגפ5נמ חתפמה תלימ תא דלקה ,יוסינ םשל .86361

 8 דילקהל דפקה האצותה תא דקמל תנמ לע) .חונמה הלשממה שארל /60-ב

 גצומל המודב ,תודחא תוינש ךות הנגצות ךלש אתליאשה תואצות .(תישיר

 .אבה דומעבש רויאב

 םישדקומ םקלח .םירתא 51 דועו תוירוגטק יתש ואצמנ ,האור התאש יפכ

 םיקסע ,תורבחל םיסחייתמ םירחאו לארשי תנידמ לש חונמה הלשממה שארל

 .םירחא םירתא וא

 דומעב .תומושרה םייתשה ןמ הנושאר הירוגטקב רחבו הטמ יפלכ לולג 2

 תא .1זונטט(6 60 %10208% 839גמ רושיקב רחב ,ל"ז ןיברל ולוכ שדקומה

 .תוינש רפסמ ךות הארת האצותה

 .אצמנש רתאל שופיחה תואצות דומעמ תורישי תשלג ,םדוקה שופיחבכ ,בוש 3

 ןצחלה לע הציחל ידי לע הרזח רוזחל דימת לוכי התא ,אצממב ןויעה רחאל

 לש המישרה תא חותפל םג לוכי התא .רחא רתא ןוחבלו (080%) הרזח

 ףדל רוזחלו ,הרזח ןצחלה דילש הטמ ץחה לע הציחל ידי לע םימדוקה םידומעה

 .שופיחה ךרדב ףד לכל וא תיבה
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 הלקה איה ,שופיחה תואצותל רוזחלו אצמנש רתא לכל סנכיהל תורשפאה
 ,תאז םע .ריינ תסיפ לע שופיחה תואצות תא ךמצעל םושרל בייח ךניא .המוצע
 לכות ךכו ,ףדעומ רתאכ שופיחה תואצות דומע תא ןמסל דימת לוכי התא
 .דימת וילא רוזחל

 רי םמססו 55861 ₪164 5 104 0 םווה = אוט 0[ מ( 6 1 ו
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 תוסנל לכות ,שופיחה תוטיש יתש תא תיארשמ ,תעכ ךוד ךל רחב

 אשונה םא .םישקובמה םיאצממה יפל - ךל הפידע ךרד וזיא םיאתהלו

 ךירצמ רבדה םנמא .סקדניא יפ לע שופיחה תא ףדעה ,רדגומו גלטוקמ

 םירתא לש עפש לבקת אלו ליעיו דקוממ שופיחה ךא םיבלש רתוי

 .םירתוימ

 | ץ605 שופיחה עונמ
 ידי לע קזחומ הז שופיח עונמ .1.005 אוה טנרטניאב ףסונ ירלופופ שופיח עונמ
 :תבותכב 1005 לא עיגהל לוכי התא .גרובסטיפב 28716816 [/16]]סמ 1 מוטסזפו

 .אבה רויאב גצומל המודב האריי ךסמה .ט/טא .17005.001ו1

 חתפמ תולימ לש שופיחה עונמ ומכ דבועה ,דואמ לודג עדימ רגאמ אוה 5

 ./800-ב



 טנרטניאב שופיתה תונמא :ז2 קרפ

 1664 - 464606 [506ות64 [ אקו 1

 0חוזפ סילכ חיפרתו) הגוצב חיו לרוק |
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 .לגוגב תיארש הלאל דואמ תומוד התליאשה תרדגה יונישל 1/0058 לש תויורשפאה

 תא תוארל ידכ ,חתפמה תלימ תבית דילש ,40%8₪660 563ז68 רושיקה תא רחב

 :אבה רויאב גצומל המודב הארנה ,תויורשפאה דומע

 1 אנס 3 3 5 50 + לוט 1 1 ם ]
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 התא הז רתאב .לגוג לש ולאל תומוד רומאכו ,ןמצע דעב תורבדמ תונושה תויצפואה

 םיקסועה םירתאב קר אלא ולוכ /69-ב עצבתי אלש ךכ שופיחה תא םצמצל םג לוכי

 הב הפשה תרדגה איה תרחא תניינעמ היצפוא .ךסמב םיטרופמה םיאשונה ןמ אשונב

 .תשקובמה הפשה דילש ןומיסה תבית תא ןמס טושפ .םיאצממ םישקובמ
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 ₪|(ה\/15%3 שופיחה עונמ
 תרבח ידי לע להונמו קזחותמ .רתויב םיליעיה שופיחה יעונממ דחאל בשחנ
 יעונמ םע רושיקב ודוחיי .11* םע התע הז הדחאתהש קאפמוק הלודגה םיבשחמה
 דומעה ףוסב לולכת ,/ 8100! שופיחב לבקתש הבושת לכ ,לשמל ,ךכ .םירחא שופיח
 לש הבושתה ידומעמ הז עונמל סנכיהל לוכי התא ,וז ךרדב .418/188-ל רושיק
 .םירחא םיבר שופיח יעונמ

 ךל תרשפאמ ,ולש תללכושמה םיסקדניאה תכרעמ .דואמ ריהמל םג בשחנ הז ילכ
 אוה ,הז ילכ לש ףסונ דוחיי .התליאש לכ לע טעמכ תוינש רפסמ ךות תובושת לבקל

 תוינש ךות עצבלו טנרטניא לש ןוידה תוצובקב םג עדימ שופיח עצבל ותלוכי

 לש םינותנה סיסב .םירמאמ יפלא ןהבו תוצובק יפלא תורשע לש הקירס תורופס

 .הז עונמל םוצע ןורתי הווהמש המ ,םוי ידמ ןכדעתמ הטסיו הטלא

 :שעואש .4/1508.008(81ג :תבותכב 4168/188-ל סנכיהל לוכי התא

 :אבה רויאל המודב תיבה דומע גצומ .ליעל הבוקנה תבותכב רתאל שולג 1
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 תבית דילש 6082066 רושיקה תועצמאב ,ךל תורשפאמ שופיחה תויורשפא 2

 יד שופיחה תויורשפא .םינוש םיגוסמ םימדקתמ םישופיח רידגהל ,שופיחה

 תונוש תויצפוא ןיב רוחבל לוכי התא .םירחא םירתאב ונרכהש המל תומוד

 .םישופיחה דוקימל
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 ?ףידע שופיח עונמ הזיא

 :םיחנמ םיווק רפסמ ךל ירה ,ףידע שופיח עונמ הזיא טבלתמ התא םא

 םיאתמ אוה .לועפתל לקו חבושמ שופיחה עונמ .לארשי לגוג תא דימת הסנ %

 .ןווגמ עדימ שופיחל רתויב

 םא רקיעב ,אשונ יפ לע הרדגהל ןתינש הזככ ךל הארנש רמוח שפחמ התא םא %

 רתוי ןטק אוה .הליחת צגתס0! תא הסנ ,םיירחסמ םירתא שופיחב רבודמ

 ./188/\0(41-מ וא 608/.1-מ רתוי הברה ריהמו

 ,ץופנ ונניא אשונה םא וא ,גולטקל וא הרדגהל םישק ךלש שופיחה ינותנ םא %

 ירגאמש ןוויכ ,רתוי תובוט תואצות ללכ ךרדב םיחיטבמ ,1888/\8(1 וא 5%

 שופיחל ןיוצמ ףא 4108/1888 עונמ .צ8םס0! לש הזמ םילודג םהלש עדימה

 תרחא ,התליאשה תא בטיה רידגהל ךילע ,תאז םע .1156%6 לש ןויד תוצובקב

 .תירשפא יתלב המישמל הקידבה תכאלמ תא וכפהיש תובושת יפלא לבקת

 .תונומת שופיחל רתויב םיאתמ םג 5%

 ותוריהמ לשב ןורתימ הנהנה 4118/1888 יבגל םג ןוכנ ,1/ע608 יבגל רמאנש המ %

 .ולש שופיחה תוידוסיו הברה

 9 וגצוי ולא .תירבעב שופיח יעונמ רפסמ םימייק תירבעב שופיח יעונמ

 םימגרתמ םהו תירבעב שופיח רידגהל ךל םירשפאמ םקלח .אבה ףיעסב / ן

 .ךרובע םיחנומה תא הרעה

 םיפסונ שופיח יעונמ

 יעונמ רפסמ ןלהל ,ךיכרצ תא םיאלממ םניא ,4108/158 וא 1/6085 , 800 לגוג םא

 :תוסנל לוכי התאש םיפסונ שופיח

 יעץ 60106.0

 1 ן | 1

 10 | ו

 ראש .ס 6.00 (600 10 רבעשל) (כץ 016

 ישר 608167 .60 ו



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <

 םיבלושמ שופיח יעונמ
 התא ,שופיח יעונמ המכב שופיח עצבל ךרוצה תא ךמצעל ךוסחל הצור התא םא
 ,םייאמצע שופיח יעונמ אל השעמל ולא .םיבלושמ שופיח יעונמב שמתשהל לוכי
 םיריבעמו ,שופיחה תרדגה תאו הנמזהה תא ךממ םילבקמה םיכוותמ םירתא אלא
 - עדימה תדרטסוטוא ןונגנמ ידי לע תאז םיגדנ .םייסאלקה שופיחה יעונמל ותוא
 וטוב 1

 הצירק םע בצועמ תיב דומע גצומ .ואואוא.וופיאאץ61.ססתו תבותכב רתאל שולג
 רשאכ ,ןכמ רחאל .תולקב ךלש שופיחה תא רידגהל לוכי התא .רומוה שוח תצקו
 0000916 ,'' 400 :שופיח יעונמ רפסמל רבעומ שופיחה ,עונמה תא ליעפמ התא
 .5א0116-ו ,1ת10860% ,\/ 600

 עצבמה רתא והז טעו .ה619078ש/167.0021 :תבותכב אצמנ וב ףסונ בלושמ עונמ
 .םילודגה ןמ שופיח יעונמ רפסמב ליבקמב וישופיח תא

 ,בלושמ רתא בוש והז .ואועוצ .קזסגפוסח.ססממ תבותכב אצמת וז הטישב רחא עונמ
 התא שופיח יעונמ וליאב םדקתמ שופיח תרדגה תעב עובקל לוכי התא ןאכש אלא
 .שופיחה תא עצבל ןיינועמ

 שופיח ,לדחמ תרירבכ ,עצבמה ואואוא .חוגזוותוג.ססחו אמאה רתא אוה המוד רתא
 םהב שופיחה יעונמ תא םצמצל הצור התא םא .םינושמו םינוש שופיח יעונמ 16-ב
 שופיחה יעונמ תא רחבו ?סוטסז 86810 רושיקה לע ץחל ,תינכותה תשמתשמ
 : .ןיינועמ התא םהבש
 .וז הרטמל דחוימ רתא םייק ,שופיחה יעונמב שדח המ דומלל ךשפנ הקשח םא
 לע ןיינעמ רמוח אורקל םג לכות ןאכ .ואווא.5סזסהסחפותסש810ת.00ח\ רתאל שולג
 .טנרטניאב שופיחה יאשונב ןייגע בר רמוחו םינושה שופיחה יעונמ ןיב תואוושה

 םיילארשי שופיח ילכ
 םיילארשיה שופיחה ירתא בור םיליכמ ,תיסחי ןטק ילארשיה קושהש רחאמ

 םהיחאכו ,שופיחה לע םילקמה ,הנשמ יאשונו םיאשונ יפ לע םינגרואמ םיסקדניא

 .חתפמ תולימ יפ לע ישפוח שופיח םג םירתאה בור םירשפאמ ,בחרה םלועב םילודגה

 םילגוסמה םימרוג ןיא םירבדה עבטמ קושה לש ולדוג לשב יכ רוכזל שי תאז םע

 .םגולטקלו םיילארשיה םירתאה לש תידוסי הקירסל שרדנה ןומימה תא עיקשהל

 גוסה ןמ "שופיח יעונמ" לאכ אלו "שופיח ילכ" לאכ ימוקמה עציהל סחייתמ ינא ןכל

 0000816 לש ירבעה שופיחה עונמ אוה ןינרמ ללכה ןמ אצוי .הז רפסב ונרכהש

 הקירס תולוכי םעו ירבע קשממ םע עצומו םיימואלניבה םילכה םע וב יתנדש

 0200816 לש שופיחה עונמ לש הכלהכ ורויג .םיירבעה םירתאה לכ לש תומישרמ

 ישפוח שופיח רשפאמה יתימא שופיח עונמ ילארשיה שמתשמה ידיב הנושארל ןתונ

 .תשרב םיילארשיה םירתאה לכב חתפמ תולימ יפ לע



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא

 לש סקדניא לע עצבתמה שופיחב דחוימב םיקזח םירחאה םיילארשיה שופיחה ילכ

 אטמה תויגתב וא דומעה תרתוכב תועיפומה חתפמ תולימ םישפחמ םה ןכו םירתא

 רשפאמ (200816 תמגוד יתימא שופיח עונמ .1111/8-ה דוקב ולתש רתאה ירצויש

 תא קרוסה ילכ ללוכ עונמה רשאכ ומצע רתאה יפדב תועיפומה םילימב םג שופיח

 .רתאה לש טסקטה לכ תא גלטקמו רתאה ידומע לכ

 .קושב םיליבומה ןמ םיילארשי שופיח ילכ המכ ריכנ הז קרפב

 הלאוו

 .הדרוהל תונתינה תוינכות ירתא תוברל ,םיבר םירתאל םירושיק ליכמה ןיינעמ רתא

 רויאב גצומל המודב האריי ךלש ךסמה .ואשא .8.00.11[81 תבותכב רתאל שולג 1

 :אבה

 7 ו ו
 הופ ₪ סיעופול הוזוגת קמ גש

 דפ( ם ₪0 "| 0% :
 לארוגצ 4 [< |

 ותטא) =

 סו

 מייל צפש םשמ וז
 טטנרג ןוצט] .1ר=ה עונמ 4

 יריה | שעה יו ממ כ ב
 ש 9165 32- הדיר לש עדו ויט גאח - עדיסג שוש ג וא אר כ טלכ תו ק) ביתה \*

 ₪4,490 ת| ||
 ל שפ ו

 לש ןווגמב \/65 ידומעל הסינכ ךל תרשפאמ ,דומעה שארב םירושיקה תרוש 2

 דחא לכש ,םיאשונ יפ לע סקדניא גצויו ,הטמ יפלכ דומעה תא לולג .םיאשונ

 לעב) תומוסרפה ןיבש בל םיש .רחא אשונב םירתא תמישרל רושיק אוה םהמ

 יפ לע שופיחל ילכ אצמנ ,םיאשונה תמישר ןיבל (...סנרפתהל םג ךירצ רתאה

 .הז ילכ הסננ דימ ,חתפמ תולימ

 .םינוש םיאשונב םישופיח רידגהל ךל רשפאמה ,ילכ ךתושרל דמוע ךכל ףסונב

 שופיחה יעונמב רבכ תיארש המ לכ ןאכ שי ,תונווגמ שופיחה תויורשפא םגו

 .הז קרפ לש ןושארה קלחב ורקסנש םיימואלניבה

 ,(אבה רויאב האר) דומעה שארב תונכות רושיקה לע ץוחלל הסנ .ילכה תא ןחב 3

 םירושקה םילכבו ,ללכב הדרוהל תונתינה תוינכות תמישרב תופצל תנמ לע

 .ךתוא ןיינעי םיוסמ ילכ ילוא .טרפב טנרטניאב השילגב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 תולימ יפל ונכרעש שופיח תואצות הארת אבה רויאב .שופיחה עונמ תא הסנ

 ןצחלה לע ץחל ,םדקתמ שופיח עוציבל .(תירבעב) "םיבשחמ + סוקופ" חתפמה

 .שקובמה רתאה קר ,קרס תובושת ןיאש בל םיש .םדקתמ

 לש תיבה דומעל רושיק הווהמ ,שופיח אצממ לכ לש תרתוכ ,ךבל תמושתל

 .רתאה

 תוכק | >> תושדח +[ תיב |
 40908958 ם/צ/1ע09הלאוז

 [ - רתאה רואת גצח ]/ < [תויווגטק "37 םירתא גצה 1 פח ] םיבשהה טוקו

 ] + וחלש םיליח +[ םיליחח לכ |

 !ךירדמב םיגוויס

 1 ךותמ 1-1 גיצמ ךירדמב םירתא

 םירפס תואוחהו תויטח * תורגח * םיקסעו הלכלכ

 6 ןויצ = 4עגניטיר 6 הפט פוקופ

 ,ןייל-ןוא תוינקו תוחוקל ןוזעומ רתאב דוע תוירוגטק י"פע שופיחו ריהמ שופיח תורשפאו םירפסה גולטק רתאב .םיבשחמ ירפס תאצוה
 םירבחל תודחוימ תוחנהו םיעצבמ *

= 

 דומעבש רויאב תיארש יפכ ,הנשמ יאשונו םיאשונ יפ לע יונב הלאוו לש סקדניאה
 תולקב חכוויתו ךתוא ןיינעמה אשונ רחא שפחל הסנת יכ ץילממ ינא .םדוקה
 .שופיחה

 זופת

 םיאשונ לש םיסקדניא תרוצב םירושיק עיצמה ,ןיינעמ רתא גצומ ןיעל םיענ בוציעב
 .םיילארשי םירתא יפלאב םימוחת לש ןווגמ םיסכמה ,הנשמ יאשונו םיירקיע
 תמרל קלחל רמייתמ רתאהש ,(..ירוקמ המכ) םיזופת רפסמ תרוצב ,םינויצה
 אוה וב ןמזל הנוכנ ילוא התייהש ,רקבמה לש תישיאה ותעד תא םיפקשמ ,םירתאה
 .םהמ םלעתהל יאשר התאו ,רתאה תא רקס

 דומעב רויאב גצומל המודב עיפומ תיבה דומע .שעוארא .[8002.00.1] תבותכל שולג 1

 .אבה

 תנוכתמה יפ לע חתפמ תולימ יפל שופיח ילכ גצומ ,דומעה לש ןוילעה קלחב

 תמישרל עיגתו ,דומעה ךרואל לולג .(םדקתמ שופיחל ןצחל ןיא) הליגרה

 הנשמה יאשונו םיאשונה דחאל סנכיה .הנשמה יאשונו םיישארה םיאשונה

 רתאה ,ולא םימיב וניתומוקמב לבוקמכ .ךתוא םיניינעמה םירתאל שולגו

 .ולאב אצויכו תושדח םג עיצמו לטרופל שפחתמ



 20:00 046991 קו - פישוא ו וכפ 1]

 תוזפ פילב פיפופוב חנות חביופ ץווק ||

 | א וז

| 

 תאצל ילב תוכל ה הגהה
 תיבהמ לבתב
 לש ץייבמ:פ תורנמ מ דוג מ תעדל צה
 יחי ; תז

 םמחופב
 הנחחאה העשב 1248

 45 < םויטנפ בטחס

 ו
 גוסה ןמ שופיח ילכו םירתא סקדניא םג ללוכה ,ץראה ןותיע לש לטרופה רתא

 השעמלו ,הלאוו םע הלועפ ףותישב םויכ דבוע .םדוק ורקסנש םירתאב לבוקמה

 הלאוו לש סקדניאה .וילע ףיסוהל המ הברה ןיא ןכ לעו ,הלאוומ העיגמ הבושתה

 .שומישל רתוי לקו רתוי טרופמ

 הלחא

 חתפמ תולימ יפל שופיח .ער אל םירתא סקדניא ,לבוקמה ןזה ןמ שופיח ילכ דוע

 .דוע וילע ףיסוהל המ ןיא השעמל ןכלו זופתב לעופב עצבתמ

 שדח גוסמ שופיח עונמ סקיפרומ
 םלועל תפסונ תידוחיי המורת קפס אלל הווהמה ,רתויב םישידחה םירתאה דחא

 עונמ בלשמ םייגולופרומ םישופיח רשפאמה רתאה .תילארשי הרבח לש טנרטניאה

 .ינושל בר ןולימ םע בטיה יושע שופיח

 הלועמ ינושל בר ןולימ ,תובישח יבר םיתוריש ינש וכותב בלשמ סקיפרומ רתא

 :תבותכב אצמנ רתאה לש תיבה ףד .יגולופרומ ןפואב לעופה שופיח עונמו

 עט .תרס א 1[

 :אבה דומעב רויאל המודב גצומ תיבה ףד



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 01 6 א 01 50 םזוכל - )ווקס 0! אפ

 הָשַע טילָנ םכושמ הוטמ הכימ ץגש

 ₪ - ה שיאי ש 06 ם[שי
 חס / ןייעמ רטיי 60 5 ₪ |( תבותב

 ספוי ומ
 שופיחה תונמא

 זק ומ תחרהב 6 ץירדהו 6 גמריח 6 יעלולרות

 ילגנא <-> ירבע םוגרת

 ,יגולופרומ חותינ ,אלמ דוקינ ללוכה דיחיה ,ןווקמ ירבע-ילגנא ילגנא-ירבע ןולימ

 ידבור לכמ םייוטיבו םילימ יפוריצ ,םילימ יפלא תורשע לש ינכדעו קיודמ םוגרת

 שופיחל טושפו ליעי יעצמא םג אלא ,םוגרת ילכ קר וניא סקיפרומ ןולימ .הפשה

 .םלועב םיליבומה שופיחה יעונמ ךרד ,תילגנאבו תירבעב ,טנרטניאה תשרב ףיקמ

 ץוחלל ,(םילימ 4 דע) םילימ וא הלימ דילקהל אוה תושעל ךירצ התאש המ לכ

 .דימו תואלמ תובושת לבקלו

 .םוגרת ןצחלה לע ץחלו שופיחה תביתב הלימ דלקה טושפ ,םוגרתל קוקז התא םא

 :תירבעל םגרותת וז - תילגנאב הלימ תדלקה םא ,הפשה תא ההזת תינכותה

 ה 7-5 700 וולוו
 הש דו קאהההההח החלה חזיה :הההה חחח ההדחה

 ו ו
1 0 

 < 06 תיִב
 2 סקיפרוווב שפח

 (כ 0056 ןסכא .ןנש

 אל .הנוש היהת האצותה ,םוגרת לע ץחלתו תירבעב הלימ דילקת םא ,אסיג ךדיאמ

 הלימה תא חולשל תורשפאה תא םג לבקת אלא תילגנאב הלימה תא לבקתש קר

 :םיליבומה שופיחה יעונממ דחא לכל

 ב חוט 0

 .ץע לש חטשממ בנרומה טיהר ל
 .םיילגר לע בצינה 'דנו שיש ,תיכוכז
 תונחלוש רש םיש םיגוס שי
 םישמשמ םהש הרטמל םאתהב

 להו



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא :ז2 קרפ

 יגולופרומ שופיח

 .תירבעב תיגולופרומה תובכרומה תרצויש תויעבה לע קוידב הנוע סקיפרומ עוגמ

 חותינ עצבמ אלא ,שופיחה ןולחב הדלקוהש יפכ הלימה תא קר שפחמ וניא אוה

 תואצותב איבמו ,םמצע םירתאב םיטסקטה לש םגו שופיחה תולימ לש םג ינושל

 תוריהמב תאזו ,תשקובמה הלימה לש תוירשפאה היטהה תורוצ לכ תא שופיחה

 .יברמ קוידבו ,המישרמ

 .םיילארשי םירתאל תירבעה הפשב תשר שופיח עונמ אוה תשר-סקיפרומ

 תישענ הקירסה .יטמוטוא ןפואב ,טנרטניאב אצמנה ףד לכ קרוס תשר-סקיפרומ

 לכב םיפדה לכל עיגמ סקיפרומ .(סז8/[סז וא) רדייפס תארקנה היגולונכט תועצמאב

 לש סקדניא יפל םילעופ תילארשיה תשרב םירכומה שופיחה ילכ ,תאז תמועל .רתא

 לש רצק רואית ףרוצמ דחא לכלש ,םירתא לש תינדי המישר השעמל אוהש ,םירתא

 .םירתא ךותב םינכת אוצמל ןיוצמ ילכ אוה סקיפרומ ,ךכיפל .רתאה

 ומכ ,הפשה לש תויפיצפסה תויעבל םאתומה ,תירבעב שופיח עונמ אוה סקיפרומ

 בוציעבו םינפוגב שמתשמל עדימ ריבעמו תירבעה הפשב ןבומכ ךמות אוה ןכ

 .הפשל םימיאתמה

 .תיגולופרומ הניחבמ םימכחותמ םישופיח עצבמ סקיפרומ לש שופיחה עונמ

 :ןה תויורשפאה

 התא ,לשמל .הלש הייטנה תורוצ לכו שופיחה תלימ תא שפחמ - יגולופרומ שופיח

 .םינותיע ,םינותע ,ןותע ,ןותיע רחא שופיח לבקמו ןותיע דילקמ

 ההז שרוש תולעב םילימ ןכו שופיחה תלימ תא שפחמ - בחרומ שופיח 4

 ,ןותיע רחא שופיח לבקמו ןותיע דילקמ התא לשמל .הבורק תועמשמו

 .ולאב אצויכו תונותיע ,תואנותיע

 התא ,המגודל .תופדרנ םילימ ןכו שופיחה תלימ תא שפחמ - תופדרנ שופיח 4

 .ולאב אצויכו ןיזגמ ,לנרו'ז ,ןואטיב ,ןותיע לש שופיח לבקמו ןותיע דילקמ

 .איהש ומכ קוידב הדלקוהש תזורחמה תא שפחמ - תקיודמ תזורחמ שופיח 4%

 לש תורשפאה ןצחל לע ץחל ,שופיחה תלימ תא דלקה יגולופרומ שופיח עצבל ידכ

 :אבה רויאל המודב תגצומ האצותה .שופיח לע ץחלו ,שקובמה שופיחה גוס

 קהה ידה יהו ספי/וומ
 קו שופיווה תונפא

 6! ןצסס | הוקיחו ]מ ופופ תאצוה

 תקווב תהרתמ 0 (י2וו 6 גחרופ 0 יגלופרוא *

 ב 1: ר-יבצב ב
 עב לורש ב ת/ערקמת
 1 0 חב פל ל רכט צר ת 2

 תק פלור קמ 0 דרש 0 וה טוקו

 ניסה וה טינה טול
 .69:50444 ש , 535 הרטל שגכה +דב ,רכזב תרעבגת ץוניאב ש"מסה ףעמ-ה לכ תא תשע םיבשחת-סועור הא

 0376/17 /520 056773765 ליג םיב6-חומ טוקו םאציהל תברל <שפ 66.4 שח למ סב ירק 1



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 יגול שופיח

 םילימה לכ םהב תועיפומש םירתא קר וללכי שופיחה תואצות - "םג" תורשפא

 םינמיסה ןמ דחאב שמתשהל לוכי התא רבטצמ שופיח עצבל ידכ .תושקובמה

 ,ןהיניב ןמיס לכ אלל םילימ רפסמ תודלקומ רשאכ .+ ,גאע ,םגו ,8 ,םג :םיאבה

 .המשנ םגו יריש שפחי המשנ יריש :המגודל ."םג" איה לדחמה תרירב

 רתוי וא תחא םהב תועיפומש םירתא וללכי שופיחה תואצות - "וא" תורשפא

 םינמיסהמ דחאב שמתשהל לוכי התא הזכ שופיח עצבל ידכ .תושקובמה םילימהמ
 .המשנ 008 ריש :המגודל .| ,07  ,וא : םיאבה

 הלימה םהב העיפומ אלש םירתא וללכי שופיחה תואצות - "אל" תורשפא

 .אל םגו ,אא07 ,אלו ,אל :םיאבה םינמיסהמ דחאב שמתשהל לוכי התא .תרדגומה

 .המשנ אלו ריש :המגודל

 תזורחמה םהב העיפומש םירתא קר וללכי שופיחה תואצות - םיישרג תורשפא

 הלימה ירחאו ינפל םיישרג ןמסל שי הזכ שופיחב (תויטנ אלל) הדלקוהש יפכ קוידב

 .(םילימה וא)

 .םייגול םיאנת רפסמ לש בוליש םג לולכל הלוכי שופיחה תשקב

 לארשיב \%/60 ירתאל םיכירדמ
 םיילארשי םירתא שפחלו תוסנל תנמ לע שמתשמל םיעצומ םיכירדמ רפסמ

 וא תירבעב םיטלוש םניאש םישמתשמל םג םיבושח ולא םיכירדמ .טנרטניאב

 .וז הפשב םיכמות םניא םהיבשחמש

 \/צ/עש-ל ךירדמה

 לארשיב
 ןוינכטה יבשחממ לעפומה ךירדמה

 ,תירבעבו תילגנאב לעופ ,הפיחב

 | 4006/1156 00 889 | | רתאה תא שפחל ךל רשפאמו
 וסששוש | אא |[ 7 ------אא | ןכותכ יונב ךירדמה .שקובמה

 | דנלב תילו;אב שפחל ןתיו ,ענרכ גל םיש

 שסתתשפקמשל= - || .םירושיק תמישרל ליבומה םיניינע

 שולג ,ךלש ןפדפדה תועצמאב 1

 :תבותכבש רתאל

 1 וע

 ואש

 הארי* ךירדמה לש תיבה ףד

 :אבה רויאב גצומל המודב



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא

 םהב םירושיקה תא שפחו הנשמה יאשונו םיאשונה תמישרל רובע ,הטמ לולג 2

 .שקובמה רתאל ךתוא ונפיש םירושיק םה ךירדמה יכרע .ןיינועמ התא

 םירתאה לכ) 411 51005 גת 18:86] רושיקב רקיעב הנה הז רתא לש ותובישח 3

 םימייקה םירתאה לכ תא גיצי הז רושיק .סקדניאב יוצמה (לארשי תנידמב

 .ידמל ףטוש אוה ןוכדעה רשאכ ,לארשי תנידמב

 תואה תא עדת םאו ,תיב-ףלאה רדס יפ לע ןאכ ושפחל לכות ,רתא שפחמ התא םא

 אוצמל לקנב לכות ,(תבותכה לש תמויסה תא םג יוצרו) רתאה םש לש הנושארה

 .ךשקובמ תא

 םירתאה לכ תמישר תא איבמה ]| ןאסש 51₪65 אוה ,הז רתאב ףסונ ביבח רושיק

 םירתא תחיתפב ןכדעתהל לכות ןאכ .םינורחאה םיישדוחב וחתפנש םישדחה

 םהילע ,םינינפה תא םילגמ תונותיעב טנרטניאה תוניפ יבתוכ ןכיהמ תולגלו םישדח

 .(בומכ ,םירתאה ילעב ידי לע ץפומה עדימל ףסונב) ןותיעב ארוק התא

 ג
 ,טנרטניאב םישופיח עצבל הברמ התא םא .ףסונ ןיינעמ רתא ריכזהל אלש לכוא אל

 ללוכ ,הז ילארשי רתא .581 םשב רתא לש ומויק רבד לע דמלתש יוארה ןמ

 סנכיהל לוכי התא ךכ .םלועב ןהו ץראב ןה ,םיליבומה שופיחה יעונמ בורל םירושיק

 םינימז ,םיליבומה שופיחה ילכ לכ רשאכ ,ןפדפדל ךתסינכ םע ,םישופיחל דימ

 ילכ הזיאב ורוקמו רמוחה גוס יפל ,טילחהל ךירצ קר התא .רבכע תציחל לש קחרמב

 :ואאוא .011.00.1(8] איה רתאה תבותכ .שמתשהל

 [ם] ,תיאוש וס 60 4 - דס 0[ ו מ - 005 פו
 [=] תונע ₪'7] טיפדעוב הותתנ הניע ץגצ

 שש - שיא 0₪8₪ 0666 יש
 ו

 יה | תוו6שש | קטו | יא

 ווא

 תיודח יקזבמ' 5
 וה ₪ שת [ |[

 צש :ןיענ עתה הצב .יפב שני

2 
 < (ממעשמ ההחמלקממ| =

 רות
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 א+%
 רשא הרבחה .ילארשיה שמתשמל תשרב םיבושחה שופיחה ילכמ דחא אוה ]צס(6א

 תכרעמ םיקהל הרטמב 1998 תנשב המקוה ,סרפסקא-טנ תרבח ,הז ילכ החתיפ

 תעידיב ךרוצ אלל טנרטניאב םירתאל תוריהמב עיגהל םישלוגל רשפאת רשא בותינ

 רוחב הגה ןויערה תא .תילגנאה הפשב שומישב ךרוצ אללו םהלש 81)1.-ה תבותכ

 .האופר ביבא ומשש ריעצ ילארשי

 אוה הז שופיח רתא לש ודוחיי .תירבעב םלשומ טעמכ שופיח רשפאמה רתא והז

 ךותל ,תירבעב ,שקובמה אשונה תא דילקמ התא .ללכ שופיח רתאכ הארנ אוה ןיאש

 תא לבקמ התאו ,סקאטנ רתאל תרבחתמ תינכותה ,ךלש ןפדפדה לש תבותכה תרוש

 .דחאמ רתוי אצמנ םא ,םירתא לש המישר וא - שקובמה ףדה

 רתאמ תוקד רפסמ ךות דירוהל ןתינ ,ןפדפדל ףסות איהש ,תשרדנה תינכותה תא
 .הרבחה

 < 34600 - 51! 5ות01 אר ץסיז 0/4 [םתיסגפס61 - 400! !ה16וה6ו קוס ל

 היפ שילב טיפועופ תגמת הכיופ ץנו |

 . ₪ ה 5- 5 ₪-6-₪ ש6 06 0006י 24
 | לא רוגע < 0 |

 וישכע ודירוה
0 

 1 וישכע ודירוה ₪ | םלועבו ץראב רתא לכל הריהמו הרישי החונ השילג תרשפאמ ח616א תנכות
 "קר - - חטוסא הז .\מ

 0 - < 0 דס || | השילג תוורטפא <
 ו 70 ל 1 שומרש תיאדבגזד |

 / תוכושתו תולאש |<.=.9₪ ו ו
 ו 0 ו 86 | | הניחח |

- ₪ 

 :םירתא תובותל םידילקמ םכניה וב ןולח ותואב
 65 01-0.6סחו רתאל תורישי םיעיגמו "תשק ירודיש" אמגודל םידילקמ

 אשונב םירתא ןוונמ ליכמה םיאתמה הירוגטקה דוחעל םיעינמו "תוסיט יעצבמ" םידילקמ

 חסוסצ -ב םוקיח והח
 םקמתהל יאדכ עודמ =: |

 םיקמ ם'חיטבח דצינ

 ןאכ זצחל | | םניחבו וישכע הס1ס< תנכות תדרוהל .הרבחה ליפורפ 5 | ש יחבו וי

 תשרב םיפתוש +
 םישורד 5

 רשק תרדוי
 + ןאכ ודילקה .הנכותה תדרוה ינפל ו016א ב שומישה תא תוסנל ןתינ

 ₪8 ----כ |

 א%6+6א תינכות תדרוה

 .תדחוימ תינכות ןיקתהלו דירוהל ךרטצת 1א6ו6א לש בותינה תכרעמב שמתשהל ידכ

 הטמ ץחה רויא לע ץחלו יששץ.ת6(6א.60.11 תבותכב 1צ6(6א לש תיבה ףדל ךל

 :תויורשפא יתש ךינפב וגצוי הז ףדב .הדרוהה ףדל תורישי ךתוא חקייש ,לופכה

 ראודה תועצמאב תינכותה תא לבקל וא רתאהמ תורישי תינכותה תא דירוהל

 ראודה תבותכ תא סנכה ,ךילא חלשית תינכותהש הצור התא םא .ינורטקלאה

 .המיאתמה הביתל ךלש ינורטקלאה



 תכרעמל המשרה

 תומישמה תרושב ךיראתה דיל תינכותה לש למס עיפוי הנקתהה ךילהת םויס ירחא

 הלימ דלקה .ךלש ןפדפדה תא תעכ חתפ .הליעפ תינכותהש הארמה ,תונולח לש

 ןפואבו ,ךלש ןפדפדה שארב 81)1.-ה תובותכל תדעוימה הביתב תירבעב יהשלכ

 אל) החפשמ םשו יטרפ םש סינכהל שקבתת הז ףדב .המשרהה ףדל רבעות יטמוטוא

 המשרהה לע גלדל תורשפאה ךל תנתינ ,תאז םע .ינורטקלא ראוד תבותכו (הבוח

 עדימ לבקת םשרית םא ךא הבוח הניא המשרהה .ישפוח ןפואב תכרעמב שמתשהלו

 .ינורטקלאה ראודה תועצמאב םישודיח לע

 לש רתאל קוקז התא .ךלש בשחמב םכחה שופיחה ןדיע ליחתמ ,הנקתהה רמג רחאל

 ןפדפדה לש תובותכה תרושב "םיזרכמ" דלקה טושפ ,לשמל ,תשרב םיזרכמ

 םיליבומה םירתאה לכ םע שופיח תואצות דומע גצוי תוינש ךות .6** שקהו

 :אבה רויאב גצומל המודב ל"וחמ המכ םגו ,ץראב

 60050 !הוסזהו =סוסזסז - םירחב זה - 6 |

 הוט םילב סינדעומ הגוצמ הכידע פר

 2 2-ש-6-6-6₪ שט 6 5 6 ₪
 טוס שס ל: | |*(תא5| לארבעה [= דק

 ויבמופזתוריכמו םיזרכמ :אשונבוה 5

 | םלועהמ לגוש ירתא | םילארשי יילנוש ירתמ | םילארשי םיזרכמ |

-. 
 תירגעבו םכח טולגל

 ךלש יטיאה גשחמהמ תורישי לארשיל בתכמ חלש /

 !ויהטטעמ *לבז לוב ללב

 םש
 .הסרובו םיסנניפ .תעקש

 וג
 תפח
 .תיקפע תומר
 יטפשמו קו

8 

 ג
"| 

, 

 .רתאה תבותכל טסקט-רפיה רושיק ןבומכ אוה אצממ לכ

 ךשפנ הקשח םא .רתאה לש שרופמה םשה תא דילקהל ךתוא בייחמ וניא תורישה

 "050" דילקת םא םג ךא ,"ןופאלפ" דילקהל ןבומכ לכות ןופאלפ תרבח רתאל עיגהל

 התא םא .ךלש הדלקה תואיגש ןקתל םיתעל תעדוי םג תינכותה .ךצפח זוחמל עיגת

 תוילגנאה תויתואה ןהש תויתואה בוביג - 6 דילקתו תילגנא הביתכ בצמב אצמנ

 ךתוא איבתו בוביגה תא םגרתת תינכותה יכ ךתעתפהל הלגת ,ק-ז-ב ישקמ לעש

 !קירבמ עוציב ןכא .קזב תרבח רתאל

 םירתאה לש רכינ קלח ףאו ,לארשיב םירתאה ברמ תא רתאה הסכמ וז הרוצב

 .בחרה םלועב םיירלופופה
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 תינכותב שומיש

 טושפ .ישפוח ןפואב שופיחה ילכב שמתשהל לוכי התא תינכותה תא תדרוהש ירחא

 ,ןפדפדה שארב תבותכה תביתב וב רקבל הצור התאש רתאה לש ומש תא דלקה

 .ךרובע ותוא אוצמל הסנת תכרעמהו ,תילגנאב וא תירבעב

 לש המישר ללוכה ףד גצוי םירתא המכל םיאתמה יללכ יוטיב דילקמ התא םא

 רויאב גצומל המודב תכרעמה ידי לע ואצמנש םימיאתמה םירתאה לכל םירושיק

 תקלית דבלב דחא רתאל םיאתמה יפיצפס םש דילקת םא ,תאז תמועל .אבה

 :אבה רויאב גצומל המודב שקובמה רתאל תורישי

 010068 - וז !ה(זח ב 3

 חרש םילכ םיפדעומ חגוצת הכירע | ץבוק \

 וש 6 0 6- --

 אשונ לש הדלקה .שופיח עונמ התייה וליאכ וז תכרעמב שמתשהל םג לוכי התא

 .אשונל םירושקה םירתא לש תטרופמ המישר ליכמה ףד תגצהל םורגת דואמ יללכ

 לש המישרו הנשמ תוירוגטקל הקולח ללוכ ,6(6\1א רתא לש סקדניאה ךותמ הז

 ןיב םיקלחתמ םיאצממה יכ בל םיש .אבה רויאב גצומל המודב ,תובורק תוירוגטק

 לש ימינפה סקדניאה יכ ךל הארמש המ ,בחרה םלועב םירתא ןיבל ץראב םירתא

 םג גיצמ סקדניאהש ךכל בל םג םיש .ל"וחב ןהו ץראב ןה םירתא ללוכ !\סוסא

 הקיטמסוק חתפמה תלימ םע שופיח ךכ .שופיחה תלימ שרושמ םיבורק םיאשונ

 .הז ףנעב תיעוצקמ הרשכה יאשונ וא םייטמסוק םיחותינ ומכ םיאשונ םג גיצי

 סה !הזפומ ו "צק!סוטז - ט"רחב נה - חסופא

 תדע פָכ ספועופ התַנַח חכיוע ץבש
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 תובורק תוירווטק

 לתעל שו



 <> טנרטניאב שופיתה תונמא :זו2 קרפ

 דילקהל לוכי התא .תילגנאב תומש םע םג תדבוע תינכותהש חכשת לא
 תורישי ךתוא חקית תכרעמהו ,א80 לשמל ,תילגנאב רתא לש םש 65

 .(א6 היזיוולטה תרבח לש תיבה ףדל הז הרקמב) שקובמה רתאל

 אא%6+6א רתאב שופיח

 הנקתוה איה וכותל ,ךלש ןפדפדה ךותב תדבוע !צסוסא תינכות דציכ ונמגדה הכ דע
 לכות ןיידע 1אסוסא תינכות הנקתוה אל שמתשמ התא וב בשחמב םא .ףסותכ
 םילטרופ ,בגא .ללכב ער אל שופיח ילככ דקפתמה א66א רתא יתורישמ תונהיל
 שופיחל רושיק תינולח תיבה ףדב םיקיזחמ ,בהז טנרטניא לש הז תוברל ,םיבר
 :1צ616א-ב

 ה
 תירבעבו םכח שולגל

 :תירבעב אשונ וא רתא םש דלקה

 שפח |

 ןאכ ץחל הדרוהל

 .שפח ןצחלה לע ץוחללו שקובמה רתאה םש תא דילקהל טושפ לוכי התא
 תולימ תדלקה ידי לע גצות האצות התוא ,בשחמב תנקתומ 1א6ו6א םא ,ןבומכ
 .ןפדפדב תבותכה לש טסקטה תביתל חתפמה

 םש יא אצמנ התא .ובשחממו וצראמ קחורמה שמתשמה לע םג ובשח 166% ירצוי
 .ךל ץוחנ קוידבש עדימ ללוכה ילארשי רתא אוצמל תושאונ קוקז התא ,ל"וחב
 רתא ןאכ .םש ובשח אל תירבע תדלקמ לע ,יובא ךא טנרטניא הפק אוצמל תחלצה
 ףדב שופיחה תבית דילש תילאוטריו תדלקמ רושיקה לע ץחל .הרזעל ץלחנ 1צ66א
 המודב ןירדהמל תירבע תדלקמ לש רויא ליכמה ןטק ןולח גצוי דימו רתאה לש תיבה
 .רויא ותואב גצומל

 א !הויחר ₪8818צ תא ודירוה
 א ןר] ;| :

 [ו 8/9:0|6/7|3/415|2 -ן-)
 ,ק ,ר אוט | ון | םופ ו ה
 ןש דוג כ ע|יןה| לורי

 |ז סוב/הןגןמוצ תוץ].] :בל ומיש
 וו 1 :2ב60/ תור 0 ? ולכות הנכותה תדרוה רחאל
 םכלש ליגרה תובותכה ןולחב

 ורלקמ | :ןאכ ודילקה זוישכע ה6%068 תא וסנ
 תילאוטריו 8

 0 רגש

 .שופיחה תביתל םיאתמה ותה תא הפיסומ רבכעה תועצמאב שקמ לע הציחל לכ

 ו... נוש שו ------------------7---

 המגודל

 במו 'תוחפט קנב' םידילקמ .

 בו 'תיב' וא 'הריד' םידילקמ .
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 ינורטקלא ראוד תובותכ שופיח

 לארשיב
 ינורטקלא ראוד תובותכ שופיח לש תוריש עיצמ !/181120 םשב החמתמ שופיח עונמ

 עיפות ךתבותכ יכ חיטבהל הצור התא םא .ששוא.תג81120.001מ :ותבותכ .לארשיב

 אוה םש עיפותש יוכיסה תרחא ,רגאמב ךמושיר תא ףיסותו וב םשרתש ףידע רתאב

 הווש הרקמ לכב .תסנכ רבח וא למשחה תרבח ל"כנמ התא םא אלא שולק יד

 .ותבותכ תא עדוי ךניאש ימל ראוד רגשל הצור התא םא תוסנל

₪7 
 0 ב |

 וו ! םניח 1269050 0281100%-ל גאלפל ןאכ ץחל

 ."0(1" ה תרושב דילקהל ןתינ 11! 6) אלל ראוד תובותכ הצור
 קת1סז(0)תוסות.שסץ.1 .םינפה דרשמ ?ראוד והשימל חולשל ןיינועמ
 10360103.60.1] .םוקמב למשח תרבח ?לש תבותכה המ רכוז אל

 0(58165תו10068ת.60.1] .םוקמב ןדורקימ התאש םשה תא דילקת קר
 רוביצ ישנאו תודסומ תורבח תומש יפלא

 :8-1/1311 תבותכ שופיחל םש ןאכ ושיקה

 שפח

 וכ ןיחל םיטרפ תונשל וא 15-1/1911 תבותכ תפסוה



 בשחמה תנגה

 החוטב השילגו

 םינוכיסה

 םג .םיירשפאה םינוכיסל עדומ תויהל ךילע טנרטניאל רבוחמ ךלש בשחמהש עגרמ

 לולע טנרטניאהש תרעצמה הדבועה תא םילגמ ןורחאה ןמזה לש תושדחה יחוויד

 תוינודז םייניע .רבע לכמ םיברוא םינוכיסש תורומהמ אלמ םישקומ הדש תויהל

 ידי לע ךלש בשחמב עוגפל ,ךלש תויטרפה תא לוזגל תוסנמו ךירחא תושלוב

 .םיבשחמב םיעגופה םיסוריווה לע רבוד רבכ תובר .ולאב אצויכ דועו םיסוריו

 תצפהל הדיחיה ךרדה ,בשחמה יסוריו תא ואיצמה םינושארה םילבחמה רשאכ

 קלחשכ םויכ .םהיניב ופילחה םישמתשמש םיטקסיד תועצמאב ויה םיסוריווה

 םג ,טנרטניאה תשרל ,רתוי ימו תוחפ ימ ,םירבוחמ םיבשחמה ישמתשמ לש יראה

 ןה עוגפלו םיסוריו ץיפהל םלועב םוקנל הצורש ימ לכ ינפב תודמועה תויצפואה

 ןתינ תעכ .םיטקסיד תועצמאב בשחמ רחא בשחמ לש הקבדה דוע אל .תורפושמ

 .שממ לש םיקזנל םורגלו םיבשחמ יפלא תואמב תחא תבב עוגפל

 תחא תבב ועגפש םיסוריו לש תואמגודב האלמ תונורחאה םינשה לש הירוטסיהה

 ,םיסוריווה תצפהל ילככ טנרטניאב ושמתשה םילבחמה רשאכ ,םיבשחמ יפלא תואמב

 .ינורטקלאה ראודה תועצמאב ללכ ךרדב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 תופסואה תוינכות ידי לע תויטרפב העיגפה וניה טנרטניאב שומישה לש ףסונ עגפמ

 לעו 1 קרפב ןודנ הז ןיינע .תורחא ינורטקלא לוגיר תוינכותו םישמתשמה לע עדימ

 ןהו ןוכיסל רשאב ןה םש ןייע אנ .דבלב תומלשה ךרוצל ןאכ ותוא םיריכזמ ונא ןכ

 .תוננוגתהה יכרדל רשאב

 ןהו תוריש יקפס לש ןה ,תושידחה בויחה תוטיש לש הדלות אוה ףסונ ירשפא ןוכיס

 יתלב השילג םהל םירשפאמה םימכסה יפ לע םירבוחמ םישמתשמה בור .קזב לש

 תוריש יקפסל רוביח םויכ תרשפאמ קזב םג .עובק ישדוח םולשת תרומת תלבגומ

 בר ולא םיאנתב .שדוחל ₪ האמל בורק לש םוכס תרומת לכהו ןמז יפ לע בויח אלל

 רבוחמ בשחמה תובר תועש רשאכ .הלבגה אלל טנרטניאל רבוחמ ראשיהל יותיפה

 םיבשחמ יצרופל הנמזה וז ,בשחמה דיל אצמנ שיאש ילב םיתעל ,טנרטניאל

 אצויכ דועו ךמשב ראוד חולשל ,םהיכרוצל דבעמה תא לצנל ,בשחמל רבחתהל

 .םיינייורט םיסוס וא םיסוריו תלתשה תוברל םישעמ ולאב

 תורשפאהו ינורטקלאה ראודב תואנ יתלבה שומישה אוה וב ןודנש ןורחאה ןוכיסה

 לע חלשנ לוכיבכש ינורטקלא ראוד ץיפהל ידכ ךמשב שמתשהל ינודז שמתשמ לש

 .םירחא םיקזנל םורגל וא עלב ירבד ץיפהל ,םיסוריו ץיפהל וז ךרדבו ,ךדי

 .ןנוגתהל םיכרד שי יכו ארונ הכ וניא בצמה יכ תוארהל הסננ הז קרפב

 החוטב השילג
 העיגפה אוה רתויב ץופנה ןוכיסה .ידמל החוטב איה טנרטניאב השילגה ןמזה בור

 ףדב גצומה ספוט ךרד ךמצע לע םיטרפ רסומ התא רשאכ תמרגנה תויטרפב

 הנושארה הלועפה .ךלש בשחמל הלעפה רב ץבוק דירומ התא רשאכ וא ,טנרטניא

 םירחאל רשפאל וא ךלש בשחמב עוגפל הלולע היינשהו תויטרפב עוגפל הלולע

 ,תפסונ תוריהז תבייחמ טנרטניאב תונווקמ תוינק עוציב .וב אצמנה עדימב טטחל

 .14 קרפב רפסה ךשמהב דמלת ךכ לע ךא

 ןויגהב לעפ ,םינוכיסל עדומ תויהל הז תושעל ךילעש לכ .השק הניא תוננוגתהה

 .םינימזה הנגהה יעצמאב טוקנו

 תויטרפה תרימש

 ללכ ךרדב .ךמצע לע םיטרפ רסומ התאש ינפל םיימעפ בושח :דוסי ללכ לע רומש

 לע םיטרפ רסומ התא רשאכ .ומצע שמתשמה אוה שמתשמה תויטרפב ירקיעה עגופה

 לבקמ התא םיתעל .עדימה עיגי ימ ידיל הטילש ךל ןיא ןולאש ךל גיצמש ימל ךמצע

 לע םיטרפ המכ אלמת קר םא 510,000-ב תוכזל תורשפא ךל תעצומ ,תותפמ תועצה

 םניח םייסיסע םירתאל השיג חיטבמ ינומלאה חלושה םימעפל .ךלש תוינקה ילגרה



 <> התוטב השילגו בשחתמה תנגה :3 קרפ

 יטרפ תא ךממ םישקבמ עודמ בושחל םעפ הסנ) םיטרפ רפסמ אלמת קר םא ףסכ ןיא

 החיטבמ וזכ היינפ לכ .(...םניח תוריש ךל םיחיטבמ םצעב רשאכ ךלש יארשאה סיטרכ

 ראוד לש תולודג תויומכ .םיצוק הדשב שאכ טנרטניאה תשר יבחרב וצפוי ךיטרפ יכ

 .עיגמ הזה לובמה ןינמ ןיבת אל וליפא התאו תונושמו תונוש תועצה םע ךתוא ופיצי

 שכור התא רשאכ תולאש ךתוא ולאשי תוינק ירתא רקיעב ,הארמל םימימת םירתא

 לשמל ,רתאמ שקבמ התא רשאכ .םניח ךל עצומה ץבוק דירוהל שקבמ וא רצומ

 איה ולא לכל ףתושמה .תוניינעמ תועצה לע ךתוא ןכדעל ,תורייתל םיליד לש רתא

 .עדימה תא רסומ ,ישפוחה ךנוצרמ ,התאש הדבועה

 דירוהל ,םיוסמ עדימ לבקל ןיינע ךל שי םיתעלש ךכמ םלעתהל רשפא יא ,ךדיאמ

 םא טילחמה התא ןאכ .טירפ שוכרל וא עדימ תורישל םשריהל וא םניח תינכות

 .ואל םא עדימ רוסמלו תויטרפה לע רתוול

 :םיבושח םיללכ רפסמ לע דיפקת יכ ץילממ ינא הרקמ לכב

 ןיינעה וא תורישה תלבק ךרוצל שרדנ רשאמ םיטרפ רתוי רוסמת לא םלועל %

 םיליד לע עדימ ךל חולשל שקבמ התא רשאכ .עדימ רוסמל שקבתמ התא וניגב

 ןיא .ךלש ראודה תבותכל רבעמ טרפ םוש רוסמל ךרוצ ןיא ,ינורטקלא ראודב

 שכור התא רשאכ .סקפה וא ןופלטה רפסמ ,ךתבותכ תא טרפתש הביס םוש

 חולשמל תבותכה תא רוסמל ךילעו הרירב ךל ןיא טנרטניאה תועצמאב ןיזגמ

 שקבתתש םלועב הביס םוש ןיא .ךלש יארשאה סיטרכ רפסמ תא וא ןיזגמה

 םיילענה רפסמ תא וא ךלש ןיינעה יאשונ תא ,ךתלכשה תא ,ךקוסיע תא ןייצל

 .(יתרקוי תוריכמ רתאב טלב ילענ גוז שכור התא םא ינויח היהיש טירפ)

 לש תויטרפה תרימש תוינידמ לע עדימ לולכל ךירצ ומצע תא דבכמה רתא לכ %

 ןמזה תא שדקה .רתאה לש תיבה דומע תיתחתב םיאתמ רושיק שפח .רתאה

 .ללכב םא - לגלגתהל לולע רסומ התאש עדימה ןאל דומללו ןייעל ידכ שרדנה

 .אבה ללכה יפ לע לועפל ךילע עדימה תאירק רחאלש ןבומכ

 ןימא ףוגכ ריכמ ךניאשו וירחאמ דמוע ימ עדוי ךניאש ףוגל עדימ םוש ןתית לא 4

 ףוגה לע טרופמ עדימ ללוכ וניא ךא ראופמ הארנה תוינק רתא .ךנומאל יוארו

 אלו תבותכ תניוצמ יכ אדו .ךדשח תא ררועל ךירצ ,וירחאמ דמועה ילכלכה

 .םתמאל תוסנלו םיטרפ אורקל ססהת לא .תחדינ הרייע וזיאב ראוד תבית

 .חפב ולפנ רבכ םיבר םישנא

 רתאשכ .והאי וא ליימטוה ומכ ישפוח ראוד תורישב ראוד תבית ךמצעל חתפ 4

 לש םילית ילית ךמצעל ךוסחת ךכ .וז תבותכ רוסמ ,תבותכ ךממ שקבמ והשלכ

 תחא סנכיהל לכות תאז םע דחיו ,ךלש הליגרה סנכנה ראודה תביתב לבז ראוד

 קלח תא קוחמלו םיאשונה לע ףרפרל תישפוחה ראודה תביתל םימי רפסמל

 תאז לכב איה תיניצר העצה וזיא היהת םא ,תאז םע .וחתפל חורטל ילב יראה

 והשמ חלשיי םאו תיתימא איהש תבותכ תתל לוכי התא וז ךרדב .ךילא עיגת

 .ךתעידיל עיגי אוה בושח
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 לש תוחכונ אלל ןווקמ ספוט ואלמי אל םלועלש ךידלי תא ךנחל תנמ לע לכה השע %
 .רחא םוקמ לכב וא ןאכ טרופמכ ,םילבוקמה תוחיטבה יללכ לע דיפקיש רגובמ

 וא ךקוסיע תא וא ךתוא גלטקלו תוסנל םירחאל רשפאיש עדימ רוסמת לא +
 תוסנל ידכ ךילע טרופמ עדימ םיצור םירתא ללכ ךרדב .ךלש תוניינעתהה יחטש
 ךממ שקבמ חישק קסיד ךל עיצמש ימ םא .תוליעי רתיב םירצומ ךל קוושלו
 ךיטרפ תא רוכמל ןווכתמ םתסה ןמ אוה ,ךלש יאנפה תועש יקוסיע לע םיטרפ
 תועצהב ךתוא ףיצת הדצמ וזו ,המוד רבד לכ וא יקס ילויט תקוושמה הרבחל
 עיצהל רחמ וליחתי יקס דויצ לש תורבח םג ילואו תוגלשומ תוגספ לש תותפמ
 .םתלוכרמ תא ךל

 ןולאשה לכ יולימ אלל רצומ ךל רוכמי אל יכ םייאי והשלכ רתא םא להבית לא %
 טרופמ ספוט אלמת אל םא בשחמל אלפ רבכע ךל רוכמל ברסמש ימ .טרופמה

 רשאמ ךיטרפ תריכממ רתוי חיוורהל הווקמ םתסה ןמ ,בוחר ילותחל ךסחי לע

 ּוחמשיש םירתא תורשע דוע ךל הלגי לק שופיח יכ קפס יל ןיא .רבכעה תריכממ
 םא אלפתת לא .ךכב ךורכה לכ ילב אלפומ רבכע ותוא תא קוידב ךל רוכמל
 .רתוי לוז היהי ריחמה םג יפוליחה רתאב

 וניא םניח תינכות דירוהל ךל עיצמש ימ .לילעב בזוכ עדימ רוסמל ססהת לא %
 לש ןותנה יכ ןיוצמ ספוטב םא .ךירוגמ תבותכל וא ךלש ןופלטה רפסמל קוקז
 ףוגל ןיא יכ רוכז .ךילע הבוטה ןוימדה דיכ רפסמ אלמ ,שרדנ אוה ןופלטה רפסמ

 יוגש רפסמ רוסמת אל םאו עדימה תא תמאל ךרד לכ רתאה ירחאמ דמועה

 .םולשב רובעי לכה 111-1111 ומכ לילעב

 ,"תויגוע" ינפמ תוננוגתהל עגונה לכב (39 דומע) 2 קרפב רמאנש המב בטיה ןייע %

 .םיבושח תוחפ אל םה ךא ,ןאכ םירבדה לע ונרזח אל רוציקה ןעמל

 ןפדפדב םינבומה םילכ
 ןפדפדה ךותב םינבומה תוחיטבה ילכב שמתשהל ןמזומ התא ולא דוסי יללכל רבעמ

 ןמזומ שמתשמהש םינבומ הנגה יעצמא שי קושב םיליבומה םינפדפדה לכל .ךלש
 תואבה (195 דומעב ,9 קרפב האר) הנפצה לש תויצפוא םיללוכ ולא םיעצמא .לצנל

 ןבומכ .ךדי לע רבעומה עדימה תא חנעפל לכוי ךכל ךמסומש ימ קרש חיטבהל
 ךלש ןפדפדה .חטבואמ רתא םע עדימ ףילחמ התא רשאכ קר םיליעי ולא םיעצמאש
 לש למס ללכ ךרדב - טלוב ןומיס גיצהלו חטבואמ ןכא רתאה םא תוהזל רומא

 :ןפדפדה לש בצמה תרוש לש ילאמשה הקלח לע ,לוענמ

 שמתשה - דוסי ללכ לע רומש םינבומה הנגהה יעצמא תוליעי תא חיטבהל ידכ

 הסרגל החבשה רשאכ רקיעב .ןפדפדה לש רתויב השדחה הסרגב קרו ךא דימת

 יכ חיטבת ךכ .התגצה םע דימ השדחה הסרגה תא דרוה ףסכ הלוע הניא תינכדעה



 החוטב השילגו בשתמה תנגה :3 קרפ

 הניא השדחה הסרגה תינוציח םא ףא .ךתושרל םידמוע רתויב םישידחה םילכה

 .השדחה הסרגב רתוי םיליעי דימת םה תוחיטבה ילכ ירה התמדוקמ הנוש

 ינפמ ןנוגתהל ידכ רידגהל לכותש הנגה ילכ לש רחבמ שי ררולפסקא טנרטניאל

 אוה ךא 6 הסרגל ינכדע עדימה .תוחיטבה תרדגהל םישרדנה םידעצה ןלהל .םינוכיס

 :םיאבה םידעצה תא עצב .םילק חסונ ייונישב ,ךליאו 5 הסרגל םג ןוכנ

 .(1ח16תב6+ (20110ה5) טנרטניא תויורשפא הדוקפב רחב (10019) םילכ טירפתהמ 1

 .(/0/81666) םדקתמ היסיטרכה לע ץחל 2

 לע ןקלח וא ,תואבה תויצפואה תא ןמסו (560ט18ש) החטבא ףיעסל הטמ לולג 3

 :ךלש הנגהה יכרצ יפ

 לספנ תרשה רושיא םא קודב

 לספנ רואל איצומה רושיא םא קודב

 תדרוהש תינכותב תומיתח קודב

 אל רמוחה םסרפמ לשו תרשה לש םיישיאה םירושיאהש םיאדוומ ולא ינש

 לוכי התא .םיפקתכ םתלבק ינפל תע לכב תרשאמה תושרה ידי לע ולטוב

 ןכו 46/6 ידקפו ,הווא'ג ינומושיי ,/6ט יפדמ םיפקת םירושיא שורדל

 .רמוחה תויטנטוא לע רומשת ךכ .דירומ התאש תוינכותמ

 םינפצומ םיפד קסידב רומשת לא

 ןפדפדה תריגס תעב םיינמזה םיצבקה תייקית תא ןקור

 םיפד וליאב ררבל בשחמל שגינש ימ לכמ תענומ ,הלעפוה םא ,וז היצפוא

 .תרקב

 םיליפורפה עייסמ תא לעפה

 לש ןכות היסיטרכב ישיא ליפורפ רידגהל ךל תרשפאמ ררולפסקא טנרטניא

 ישיא עדימ שקבמ והשלכ רתא רשאכ .טנרטניא תויורשפא חיש-ודה תבית

 וחלשי ליפורפה לש םיקלח וליא טילחהל תורשפאה ךל תנתינ ,ךיתודוא

 ךניא םא וא ליפורפ רידגמ ךניא םא וז היצפוא ןמסת לא .שקבמה רתאל

 .ךלש ישיא עדימל תשגל תרש ףאל רשפאל ןיינועמ

 ש/גת6סו\פ לש בלושמ תומיא רשפא

 ךיז/5 1.0 ,851. 3.0 ,551. 2.0 -ב שמתשה

 םינקתה לכב ךמות ךלש ןפדפדהש חיטבהל ידכ וללה תויצפואה לכ תא ןמס

 .הנפצה לש

 םירתאל םיפקת אל םירושיא תודוא רהזה

 יא רמולכ ,ףקת וניא רתאה לש החטבאה רושיא רשאכ העירתמ וז הרדגה

 .הז רתאב ןומא תתל רשפא



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <>

 חתטבואמ אל בצמל חטבואמ בצמ ןיב רבעמ תעב הרהזא גצה *

 רתאל חטבואמ רתאמ רבוע התא רשאכ הערתה תגצהל איבת וז הרדגה

 .חטבואמ וניאש

 רחא םוקימל תבתונמ םיספט תרבעה םא הרהזא גצה =<

 עדימה וליאו םיוסמ רתאל אלוממ ספוט רסומ התא רשאכ גצות הערתה

 עדימ תריסממ רמשת ךכ .ספוטה תא חראמה הז אל - רחא רתאל רבעומ

 .עודי אל רתאל

 .רושיא לע ץחל 4

 ןפדפדה לש תופסונ תונגה

 .ןפדפדה לש הנורחאה הסרגב דימת שמתשהל ץלמומ ,ןכל םדוק יתבתכ רבכש יפכ

 תולגתמה החטבא תוצרפ לע ,םינוש םימוסרפב ,םירשבתמ ונא םירקבל תושדח

 ונילעש הביסה וזו ולאכ םייוקיל ןקתל םישח םינרציהש ןבומכ .רחא וא הז ןפדפדב

 .רתויב תחטבואמה איה הנורחאה הסרגה יכ חינהל

 לש הרקמב .ןפדפדה ןרצי לש ןוכדעה רתאב םעפל םעפמ רקבל ץלמומ ןכ ומכ

 ןפדפדל ןוקית עצומ רשאכ .תונולח לש ןוכדעה רתאב רבודמ ררולפסקא טנרטניא

 ןצחלה לע ץוחלל אוה תושעל שרדנ שמתשמהש המ לכ .ןוכדעה רתאב אצמיי אוה

 רשקתי בשחמה 1106816 \/גמ6ספ הדוקפב רוחבל הלחתה טירפתה ןמו לחתה

 חתני רתאה .תונולח לש ןוכדעה רתאל רובעיו שמתשמה לש טנרטניא תוריש קפסל

 תא עיציו יפיצפסה בשחמב םינקתומה ןפדפדה תסרגו הלעפהה תכרעמ תסרג תא

 .םינימזה םינוכדעהו םינוקיתה

 .הווא'ג ינומושיי וא 006% ידקפ לש םתלועפ תעב םינוכיס םימייק תיטרואת

 םייק ןכו ךלש בשחמב םיסוריו תלתשה לש ןוכיס םייק ,םיגוס ינשמ םה םינוכיסה

 ידכ .ךלש בשחמל השיג לבקל םילוכי םירז םימרוג םכרד החטבא ירוח לש ןוכיס

 תמיתח תאשל הווא'ג ינומושייו .400ש6א ידקפ לכ םישרדנ ולא תויורשפא םוסחל

 רשפאמ הז .טקייבואה תא ץיפמה םדאה וא הרבחה םש תא םילגמה תילטיגיד תומיא

 .קפס ותואב ןתונ התאש ןומאה תדימל םאתהב טקייבואה תא לבקל םאה טילחהל ךל

 ףא איהו ,הווא'ג ינומושייב ןהו .40006% ידקפב ןה תכמות ררולפסקא טנרטניא

 ירתא םיצבקמה החטבא ירוזא תעיבק ידי לע החטבאה תמר תא רידגהל ךל תרשפאמ

 :החטבא ירוזא רפסמב שמתשהל ןתינ .םהל סחיימ התאש תונמיהמה תדימ יפל ,( 5

 לכ ןיא יתיבה שמתשמלו תורבחל תדעוימה היצפוא וז ימוקמ טנ-ארטניא רוזא +

 ,ולא .ךלש תימוקמה תשרב םירתאה לכ תא ללוכ הז רוזא .תאז היצפואב ןינע

 החטבא תמר םהילע ליחהל ןתינ ןכלו ךיניעב םינימא םירתא ,םירבדה עבטמ

 ינומושייו 401168 ידקפ ללוכ ,םיביכרה לכ תצרה תרשפאמ וז המר ,תילמינימ

 .הערתה לכ תתל ילבמ הווא'ג



 < התוטב השילגו בשתמה תנגה :ו3 קרפ

 םינימא םירתא רוזא +

 לוכיש ןכות תרבכה ורשפאי אלש ןומא םהב ןתונו ריכמ התאש םירתא ולא

 דע הכומנ החטבא תמר לבקל ךירצ הז רוזא ללכ ךרדב .ךלש בשחמל קזנ םורגל

 תמישרל ףיסומ התאש םירתאב ריהז היהת יכ ץלמומ ,תאז םע .תינוניב

 .הז רוזא לש םירתאה

 טנרטניא רוזא 4

 רוזא .םהילא סחייתהל דציכ עדוי ךניאשו בטיה ריכמ ךניאש םירתא לולכת ןאכ

 רוזא והשזיאל ךישכ וילא סחייתת אלש רתא לכ .לדחמה תרירב רוזא אוה הז

 .םכסהה לע הנמנ אוה וליאכ וב גהנת תינכותה ,רחא

 םילבגומ םירתא רוזא %

 הז רוזא .ךנומאל םייואר םניאש ,ךמע םירומשה םימעטמ ,תטלחהש םירתא

 ןכות לכ תלסחמ יטמוטוא ןפואב רשא ,רתויב ההובגה הנגהה תמר תא לבקמ

 .קיזמ תויהל לולעש

 .החטבא היסיטרכב הריחבו טנרטניא תויורשפא <כ םילכ ךרד תורדגהל סנכנ התא

 סוחיי ידי לע ליעיו טושפ שמתשמ קשממב שומיש ידי לע ןכות רידגהל לכות ןאכ

 :םיאתמה רוזאל רתא

 טנרטניא תויורשפא

 - .[פדלתמ | תוינכדת | תריררקתח | .1כ1ת | תרוטרפ | חחטבא | רללכ
 .ולש החטבאה תורדגח תא עובקל ידכ טנרטניא ןכות רוזא רחב

 ס 0 <
 םירתא םיותא טנ-ארטנוא ה

 םילבגומ םינמיהמ ימוקמ

 טנרסניא

 ררתא לכ תא ליכמ חז רוזא |
 םירוזאל תכייש אלש טנרטניאה /

 .םירחא

 הז רוזא רובע חחטבא תמר ך +
 הז רוזא רשו החטבאה תמה תא עובקל רדכ ןווחמה תא זזח

 תינוניב - |
 ליעיו חוטב ףודפד -
 חוטב אל תויחל לולעה ןכות תדררה ינפל הדוח תגצח -
 רדרוי אל םימוחח םניאש 46006% דק -
 טנרטניאה ירתא בררל המיאתמ רז חמר -

 להוט תהיהב חתה || ] תישיא תמאתומ חזה |

 | רם [| לושב |[ רושיא |

 .ישיא םאתומ רוזא רידגהל לוכי התא ,ןפדפדה לש הנגהה ירוזאמ הצורמ ךניא םא

 .ךלש םילוקישה לע רתא לכל החטבאה תומר תא רידגהל רמולכ



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 םיינייורט םיסוסו םיסוריו

 ראודה תורישב םישמתשמ טנרטניאה תועצמאב םיצפומש םיסוריווה בור
 תא ץיפהל הסנמה קיזמה .אילפהל הליעי תאז םעו הטושפ הטישה .ינורטקלאה
 בשחמל תסנכנ ,הב שמתשמ ץיפמ ותואש תינודז תינכות ןוכנ רתוי וא ,סוריווה
 .סקנפב עיפומש ימ לכל רסמ תחלושו ךלש תובותכה סקנפ תא הקיתעמ ,ךלש

 םידשוח םניא ,ךתוא םיריכמה רסמה ילבקמ .ךמשב ,ןבומכ ,םיחלשנ םירסמה

 םה ןכלו תינורטקלא םולש תשירד ךממ לבקל םיחמש ףא םה יאדווב ,םולכב

 הז ,ןכ םישוע םה וב עגרב .ףרוצמה ץבוקב ןייעל םינמזומ דימו רסמה תא םיחתופ

 .הלילח רזוחו קתעומ םהלש תובותכה סקנפ ,קבדנ םהלש בשחמה וב עגרה

 םיבשחמ ינוילימ וקבדנ תועש 24 ךות םהב םירקמ רפסמ תונורחאה םייתנשב ויה

 .וז ךרדב קוידב וצפוהש םיסוריו ידי לע םלועה יבחר לכב

 ראוד רבד לבקמ התאש הדבועה .וז ךרדב םיצפומה םיסוריו דגנ ןנוגתהל השק

 הרהזא תרונ ללכ ךרדב הקילדמ הניא ךל רכומהו בתכתמ התא ומע םדאמ םימת

 תאירקמ תוענמיהו תטלחומ היונרפל םוקמ םג ןיא אסיג ךדיאמ .םייק ןוכיסה ןכלו

 .ינורטקלא ראוד לש םירסמ

 .7 קרפב ואבוהש ינורטקלאה ראודה םע תוריהזה יללכב בטיה ןייע

 המ ןיטולחל ךל רורב םא אלא ינורטקלא ראודל ףרוצמ ץבוק חתפת לא ,הרקמ לכב

 תוריהז בטומ .חלושה לא רשקתהו דיאונרפ תואריהל שושחת לא .ץבוק ותואב שי

 .וב רשא לכלו ךלש בשחמל ךיפה יתלב קזנ רשאמ םויה

 הנגה יעצמא

 :םיאבה הנגהה יעצמא תא טוקנל יוארה ןמ ינורטקלאה ראודה םע תוריהזל ףסונב

 רוכז .םינותנה לש רקיעב .ךלש בשחמב םיבושחה םיצבקה לכ לש םייוביג רומש %

 ךא םיירוקמה הנקתהה ירוטילקת ךותמ שדחמ ןיקתהל לכות תוינכותה תא יכ

 .ףילחת ול ןיאש קזנ תויהל םילוכי ודבאש םינותנ יצבוק

 המ קר דרוה רקיעבו ,ךומסל לוכי התא וילעש ןימא רוקממ קר םיצבק דרוה +

 לככ .דיתעב תאז הצרת ילוא יכ קר דיל אבה לכמ דירות לא .ךירצ תמאב התאש

 .סוריווב בשחמה תקבדהב ןוכיסה בר ךכ רתוי דירותש

 יקפס .תונימא ללכ ךרדב ןה ,םייניצר םינרצי לש םירתאמ תודרומה תוינכות 4%

 סוריו-יטנא תוינכותב םיצבקה תא בטיה םיקדוב ללכ ךרדב תויפותיש תוינכות

 .תובוט

 .ךלש תימוקמה תשרל תורישי תוינכות דירות לא םלועל,תשרב דבוע התא םא +4

 תא קודבו תשרל רבוחמ וניאש בשחמ לע הליחת תוינכותה תא ןקתה דימת

 .הקבדה תנכסב הלוכ תשרה תא דימעת לא םלועל .האצותה



 <> התוטב השילגו בשתמה תנגה :13 קרפ

 תינכות תועצמאב דרומ ץבוק לכ קודבל דפקה ,ללכה ןמ אצוי םוש ילבו ,דימת %

 ותוא תקרס םרטב הצרה-רב ץבוק ץירת לא םלועל .תינכדעו הבוט סוריו-יטנא

 .סוריו-יטנא תינכותב

 לש םיסוריו קלסלו תולגל עדוי שמתשמ התא הב סוריו-יטנאה תינכות יכ אדו 4

 .לסקאו דרוו יכמסמב רקיעב ,ורקאמ תורגש

 וא תוישפוח תוינכות גישהל שיש םגה .סוריו-יטנא תינכותב ךוסחל הסנת לא %

 ססובמ ירחסמ םרוג דמוע הירוחאמש תירחסמ תינכות דימת ףדעה ,תויפותיש

 רשאכ ףטוש ןפואב ןהו יתפוקת ןפואב ןה םיפטוש םינוכדעל גאודה יניצרו

 [הצועס1916 תירנגה סוריו-יטנאה תינכות .תרתואמ שדח סוריו לש הפקתה

 בקע רקיעב הליעיו תמדקתמ תינכותל תבשחנ ץנ תילארשיה הרבחה תרצותמ

 ,סוריו לש תיסופיט תוגהנתה אלא ,םיסוריו תוהזל הסנמ הניא איהש הדבועה

 תא ההזמ הניא איה םא םג םישדח םיסוריווב לפטלו תולגל תלגוסמ איה ןכלו

 אצמנה הרבחה רתאב תינכותה תא דירוהלו םיטרפ לבקל ןתינ .ומשב סוריווה

 טעו .1םי/1זס!ט16.ססתנ תבותכב

 "םיקיזמ" םינכת ינפמ הנגה
 תורוש המכ שידקהל יוארה ןמ ,טנרטניאה ינוכיס ינפמ תונגהב רבכ םיקסוע ונא םא

 ךרדב ,םימדקתמו םיילרביל תויהל םיסנמ ונאש המכ דע .םיקיזמ םינכת ינפמ הנגהל

 ,?/60-ב םייוצמה םינכתה ןמ קלחל םיפושח ויהי ונידליש ךכמ םיבהלתמ ונניא ללכ

 תוחפל - ןישיב ןיעירמ ולאב אצויכו םזיצאנ ואינ ,תומילא ,היפרגונרופ ירתא ומכ

 .םיגאדומה םירוהה ןמ קלח תעדל

 השיגה תא םוסחל םיאבה העינמ יעצמא םיללוכ ונימי לש םישידחה םינפדפדה

 דיוצמ וניאש ימ ינפב ,ינטרפ ןפואב ןהו יללכ ןפואב ןה ,םימיוסמ םירתא יגוסל

 ןיינועמ וניאש דיבעמל םג עייסל םילוכי ,בגא ,ולא םיעצמא .המיאתמ המסיסב

 קר םידעוימ םה ןיאו ,רחא וא הז גוסמ םירתאב הייפצב םנמז תא ולבי וידבועש

 .םיגאדומ םיכנחמ וא םירוהל

 תועיצמה ,קושב תונימזה תוינכות שי ,ןפדפדב תונבומה תונגהב קפתסמ וניאש ימל

 הבורמ תלעות ןיא ללכ ךרדב ."םיקיזמ" םינכת תמיסחו םינכת לש רפושמ ןוניס

 םעפ ףא לכות אל בשחמ תנכות ףא רבד לש ופוסב ןכש ולאכ תוינכות תשיכרב

 אוה תומסרופמה ןמ ירהו .ךידליל ןכוסמש בשוח הרוהכ התאש המ יוהיזב קיידל

 ךירעי יוצמ ידרח הרוהש המל ההז וניא קיזמכ בשוח עצוממ ילארשי הרוהש המש

 הביס ןיא םאו ,ןפדפדב םינבומה םילכב הנובתב שמתשה ,ןכל .אוה וידליל קיזמכ

 .ךכ םשל תוינוציח תוינכות שוכרל חרטת לא ,תדחוימ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <>

 תאצמנה ןכותה גרדמ תטיש לע םיססבתמ םינפדפדב םינבומה ןכותה ןוניס ילכ

 ישאר ולאש 2105 הנוכמ וז הטיש .טנרטניאה תייליהק ידי לע חותיפב ולא םימיב

 ינכות תריחבל המרופטלפ - 18600 1סז 1ח16ו61 (0ם10ת( 561600ג00 לש תוביתה

 םיבר םירתאש ףא הילותיחב ןיידע איה וז הטיש יכ רוכזל שי תאז םע .טנרטניא

 ומצע תא גרדמ רתא לכ הב הטישש ןבומכ .היללכ יפ לע םנכות תא םיגווסמ רבכ

 םירתאה לש ןטק קלח קר ןיידע .ירוביצ רשוי תולגל םירתאה יליעפמ תא תבייחמ

 ךנחל ילוא ךכבו גוריד ללוכ וניאש רתא לכ םוסחל ןבומכ לוכי התא .םמצע םיגרדמ

 .ש/69-ה לש 90%-כ ךמצע ינפב םוסחל םג ךא ,םיליעפמה תא

 דוקב תוננובתה ידי לע גורד ול שי םא תולגל ידכ טנרטניא ףד לכ קודבל לוכי התא

 .ולש רוקמה

 לש רוקמה דוק .רוקמ הדוקפב רחב ררולפסקא טנרטניא לש הגוצת טירפתב %

 :אבה רויאב םגדומל המודב ,גצוי ףדה

 תוחישר טקנפ - [איאוא.םוםעפסע[ו 4

 תרע | שנפיח חכירע ץבוע
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 .ק105-[856 םשב אטמ תיגת ךותב תיעיברה הרושב עיפומ גרדמה

 רתאב ויטרפש גוריד יפל 1.1 אוה גורדה ,יוביילפ רתא לש הרקמב ,ןאכ

 םיגרדמ המכ דוע שי הרושה ךשמהב) | .ואצשא .פה0 .סז/91ת2590 1 מנ

 .(םירחא

 .(א40./5) טנרטניאה ןכות גורידל דוגיאה לש ימשרה רתאה אוה רכזנה רתאה

 אוה ילגנאה חסונהו ,ימואלניב ךמסמב רבודמו רחאמ ,גרדמה לש טוריפה ןלהל

 :ילגנאה ורוקמב ותוא ונאבה ,בייחמה
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 זסחתס6

 ןפדפדה תרדגה

 טנרטניא :ונלש המגודב ,ןפדפדה תורדגה תא תונשל ךילע ,םילכב שמתשהל ידכ

 :6 ררולפסקא

 רחב ,חתפיתש חיש-ודה תביתב .טנרטניא תויורשפא רחב םילכ טירפתב 1

 .אבה דומעבש רויאב גצומל המודב תגצומ חיש-ודה תבית .ןכות היסיטרכב



 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 טנרטניא תויורשפא

 - | וכות תורטרפ --

 - ו
 |  גיצחל ןתינש טנרטניאח ןכותב טולופל ךל םירזוע םיגוריד | |
 | .תזבשחמ 4

 ] ה | הלעפה | ּ
 וא ב תב 5 8

 | ה
 .ךתצע תא יאדו ןפואב תוחזל ידכ םידושיאב שפתשה |

 .םיתסרפחו םירושיא תויושר

 | 1 ..םימסרפת 8

 77--- ו

 | ו תיטמרטוא המלשח \ ם"כרע תגסחאמ תיטמרטרא המלשה
 : ל הצו תונוחש ידו 1

 | | .הלש ליפורפה | 19חאמ אווסוספסו\ לש םיליפררפח עייסח
 ו .ךלש ישיאה עדימה תא

 - רזוט | לוטיב | רושיא

 ,ךמצעל תרדגהש המסיסה תא סנכה .תורדגה ןצחלה לע ץחל ןכותה ץעוי רוזאב

 לק היהי ךלש וזכ המסיס רידגתש ץילממ ינא .רושיא לע ץחל וזכ תרדגה אל םא

 גצומל המודב חתפנ ןכותה ץעוי ...שחנל ירשפא יתלב היהי ךידליל וליאו .רוכזל

 :אבה רויאב

 ינוב גש

 [טדקתמ | רללכ | םירשואפ םירתא | טיגוריד

 :גורידח תומר תא תוארל ידכ חירוגטק רחב

 ה
 התו =<

 ןימ 8
 םוריע

 הפש

 :תוארל םישרומ םישחתשמה חמ ןייצל ידכ רוחמה תא ןנווב

 תומילא אלל :0חתר
 7 = ואוח |

 .תירספ דא תיעבט תומילא אלל :תינפקות חומילא אלל

 0 גוריד תוריש לש טנדטניאח ףד תא גיצהל ידכ
 0 | .ףטונ פדימ | ב. .ףטונ עדימ ןצתל לע ץחל ,חז |

[ 
| 
 ו

 | הר וש לוטיב |[ רושיא |

 לש תימשרה הלבטב תודומעה תורתוכל ההז תוירוגטקה תמישר יכ בל םיש

 .ליעל האבוהש 6
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 .ליעלד הלבטב רומאה יפ לע - רתומ גורד תמר עובקל לכות הירוגטק לכ יבגל 3

 .המרה תא גציימה רפסמל ןווחמה תא רורג טושפ

 תנמוסמ יכ אדו .יללכ היסיטרכב רחב ,הירוגטק לכל המר עובקל תמייסש רחאל 4

 תופצל םישמתשמל רשפאל ידכ המסיס דילקהל לוכי תקפמ היצפואה תבית

 .לעפומ ןכותה ץעוי רשאכ םימוסח םירתאל תשגל ךל רשפאמ הז .לבגומ ןכותב

 .המסיסה תא תונשל לוכי התא וז היסיטרכבש בל םש

 הניא גוריד אלל םירתא תוארל םילוכי םישמתשמ היצפואה תביתש בל םיש 5

 תופצל םישמתשמל רשפאל הצור התא םא וז היצפוא ןמסל לוכי התא .תנמוסמ

 .גוריד לכ םהל ןיאש םירתא לש ןכותב

 התא ,גוריד ירסח םירתאב תופצל םישמתשמל רשפאל אל טילחמ התא םא 6

 ידכ ."ןוכיס" לכ םהב ןיאש טילחמ התאש םירתאל השיג רשפאל לוכי ןיידע

 םירתאה תובותכ תא דלקהו ,םירשואמ םירתא היסיטרכב רחב ,תאז תושעל

 .תע לכב הייפצ רשפאל ידכ דימת ןצחלה לע ץחל ןכמ רחאל .הייפצל םישרומה

 היהי רשפא יא םעפ ףאש םירתא רידגהל םג ךל תרשפאמ וז היסיטרכש בל םיש

 .רתאה גורידל בל םיש אלב ,םהב תופצל

 .רושיא לע ץחל

 המסיסה תא סנכה .הלעפה ןצחלה לע ץחל ןכותה ץעוי תחת ,ןכות היסיטרכב 8

 .רושיא לע ץחלו חיש-ודה תביתב

 :לעפוה ןכותה ץעוי יכ תרשאמה גצות העדוה 9

 ןכוחה ץעוי

 .לעפוה ןכותת ץעוי

 ,ךלש םינוירטידקה לע םינוע אל םה רשאכ חנורחאל וגצוחש םידחא גיצהל תורשפא חיחת אל₪ חיטבחל ידב
 .שדח ןולח חתפ ןכה רחאלו םיחותפה !חופחופו =אס!סזפז תדנולח לכ תא רוגש

 | שא []

 .רושיא לע ץחל 0

 עגפית אל ךידלי לש הכרה םשפנ - ךתסרוכב חוורתה ,הרדגה תא תמייס וישכע ,והז

 תיבמ תישפוחה העשה תא יכ אדוול קר ךל ראשנ .טנרטניאה ןמ קיזמ ןכות ידי לע

 ...זכרמ עונלוקב םילבמ םה ןיא רפסה

 החוטב השילג תוריש

 םוקמב .םינכת ןוניס לש ףסונ ילכ ךתושרל דמוע ,בהז טנרטניא לש יונמ התא םא

 ותוא ןנסל ךלש קפסה ןמ שקבמ התא רמוחה תא ןנסיש ךלש ןפדפדה לע ךומסל

 .החוטב השילג תוריש ארקנ הז תוריש .ךרובע



 טנרטניאל בהזה ךןירדמע <

 רשפאמ רשא טנרטניאה תשרב השילגל ידוחיי תוריש אוה ,"החוטב השילג" תוריש
 ורדגוהו ישונא תווצ ידי לע שארמ וקדבנ רשא םיחוטב םירוזאל קרו ךא השילג
 .םידלי תשילגל םידעוימה םירוזאכ

 םילוכי ,םירוההו ,טנרטניאב םתשילג תעב םידלי לע ןגמ "החוטב השילג" תוריש
 .םייכוניח אל םינכת תלוטנו תרקובמ הייהת םידליה תשילג יכ םיחוטב תויהל

 הרבסהב םיקסועה םירתא טעמל ,טלחומ ןפואב תמסחנ םיאבה םירתאל השיגה
 :הלא םיאשונב דומילו

 ,סקס יאשונב םינכת םיליכמה םירתא +4

 ,םיילולימו םימילא םיטנמלאב םיקסועה םירתא

 ,םירומיה ירתא

 ,םימסב שומיש םידדועמ רשא םירתא

 ,םייקוח אל םישעמ עוציבו העישפ םידדועמה םירתא

 ,תוינעזג תועדב םיכמות וא םיגציימה םירתא

 ,תויקוח אל תוצובקו רורט ינוגראב םיכמות וא םיגציימ רשא םירתא

 םיישיא םירתא/םיפד לש תרקובמ יתלבו תידימ המקה םירשפאמ רשא םירתא
 .תשרב

 שלוגה לולע םכרד ,תוחולו םימורופ ,טא'צ יתורישב שומישהו הסינכה ,ףסונב

 יטנוולרה קלחה םסחנש וא אלמ ןפואב תמסחנ םירקובמ יתלב םינכתל ףשחיהל

 .חוטב רתאב

 היזיוולט תוינכות ירתא ,הריטאסו רומוה ירתא ,שופיח יעונמו םיסקדניא ,םילטרופ

 ירקיעה םקוסיע םא .הייפצל םימסחנ - ורכזוהש םיאשונב םיקסועה ,ולאב אצויכו

 אלה םיקלחל השיגהו ,םהילא הסינכה רשפואת ,חוטב אוה םירתא םתוא לש

 .םסחת םיחוטב

 הליבח תרגסמב םולשת אלל תורישה תא לבקל ןתינ ךא םולשתב אוה תורישה

 שולגל וא 1-800-200-250 ןופלטב תינופלט ןימזהל לוכי התא תורישה תא .תיתחפשמ

 .\אראע .60.1.88160616%] תבותכל
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 תשרב רחסמו תוינק

 ישנאו םינעדמ רושיקל ךרדכ רמולכ ,םימש םשל טנרטניאה תא םדאה ארב תישארב

 האמה לש םיעשתה תונשב קר .רקחמו ההובג הלכשהל תודסומ ןיב ,הימדקא

 רשפאתהו ןיינועמ לכ ינפב החתפנ ,ץראל טנרטניאה תשר הדרי רשאכ ,תמדוקה

 .שפנ לכל הוושה ריחמב הילא רבחתהל לבתב בשחמ לכל

 תמוסרפ לש ץמש לכו ,רוחסמ לכ ריכזהלמ היה סה ירוקמה טנרטניאבש דועב

 לש יראה קלח .הנוש בצמה םינומהל הנופה טנרטניאב ,שדוקה לוליחכ בשחנ

 קבוח טקרמרפוסכ טנרטניאה לש יומידהו ,םיילכלכ םילוקישמ ענומ טנרטניאה

 .יוושכעה בצמה תא בטיה ראתמ םלוע

 ותלוכרמ תא עיצמ אוה וב טנרטניא רתא קיזחמ ומצע דבכמה לבתב קסע תיב לכ

 ,תויבמופ תוריכמ ירתא ,תוילאוטריו תויונח ,תוריכמ םקוסיע לכש םירתא .לכל

 .תשרה תא םיפיצמ רחס לש הרוצ לכו םיזרכמ ירתא

 הקשחש לכ שוכרלו בשחמה לומ לא ותיבב תבשל שמתשמה םויה לוכי ,ךדיאמ

 סיטרכ ךל שי םא .הרידה תלדמ תאצל ילב ,סיור-סלור דעו לענ ךורשמ ,ושפנ

 סיור-סלורב גוהנל ידכש ןבומכ .רבד לכ תונקל לוכי התא טנרטניאל רוביחו יארשא

 תדלקמה ןמ זוזל אוהש יתמ ךרטצת ,ל"וחל הסיטה יסיטרכ תא לצנל ידכ וא ,תינקש

 תועצומ ולא םגש ,חריה לע תוקלח המכ דוע שוכרלו קיפסהל לכות זא דע ךא

 ...טנרטניאב הריכמל

 לכ .ילאוטריווה רחסמה יכבנל םיכובנ הרומ אל ףאו תוינק ךירדמ וניא הז קרפ

 תונורתיה תא ,טנרטניאב רחסמ לש םינושה םיגוסה תא הנוקל ריכהל איה הנווכה

 .גוס לכ לש תונורסחה תאו



 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 תוילאוטריו תויונח
 תנוכתמ .תונווקמה תויונחה ןה טנרטניאב רחסמ לש רתויב תיסיסבה הטישה

 ובו תיב ףד הגיצמ תילאוטריווה תונחה .הרגשל רבכ הכפה וזכ תונחב היינקה

 .ולאב אצויכו "םויה תעצה" ,"תואיצמ"כ םיעצומה םירצומ רפסמו תוקלחמ תמישר

 .הרקמה יפל ,הנשמ תקלחמל וא םירצומ תמישרל רבעומו הקלחמ רחוב שמתשמה

 ,רצומה לש הנומת ובו רצומה ףד תגצהל םורגת המישרה ךותמ רצומב הריחב

 ןצחל ,לכמ בושחהו םולשתה תויורשפאו החנהה ,ריחמה יטרפ ,ויתונוכת רואית

 תונוכת לש ףסונ טוריפ לבקל לכות םיתעל .ךלש תוינקה לס לא רצומה תא ףיסומה

 .(המודכו ,לויטה לולסמ ךרואל הניל ירתא תמישר ,רטילל מ"ק המכ) רצומה

 ,ןוזאמא לע רבכ עמש דחא לכ .תילאוטריו תונח לש הז גוסל שי תובר תואמגוד

 הקיזומ תריכמל םג היקסע הביחרהש םלועב הלודגה תילאוטריווה םירפסה תונח
 .םירחא םיינומה הכירצ ירצומ וא

 ,תילאוטריו תונח ,ספוש-הלאוו רתא םע םיגדנ ,ולאכ תויונח רפסמ אוצמל ןתינ ץראב

 :ץוא ./8118511005.60.1] תבותכב

 ו 10001 !חופוהסו ז יפוסושו - פוש !הלארו ב

 חונע פילב סיפדעוע הנונמ הכיוע ץגוב

 5 2-6 ש66 66060 --
 נקודות | תגותכ |

 טפוש הלאו 5 0-6
 רו. :||4 ה .60.ו| "ליש תונסוהה | וכ; 0

 סה רחאה נקה +

 ףארמפף ₪

₪ 3 

 תויגמופ תותי;ל רט = םיעזבמ

 תויבמופ תוריכמ
 עצנמל ןוינקב תוירוגפק
 לק 199 תת תואירגו יז האו ףמוצטה אסמה | [1 8 , ('1 51

 = זהיר פו

 ביפו ושורחנכ ,ט וופס

 תע 'ג חכו םיעודעצ ,םירפס
 בכו ירזיגאו בכר

 .הישבלו םיוכישכ ח ,םירועש

 שכונו תורה

 | | העכותו עונלוקל םיסיטרב +

 ד שחלו ןגל ,תיבל

 (:120 תילטיגיד המלצה
 הוי 1 00 % 2
 ' 2,999 יודהה דחה | .הפלנ דוידנ םינשחמ
 5:םימולשתרפסמ | וודא םיחדינ ,תונחת

 10:םימולשת רפסת | '

 ליגומה ןרציה - סופסילוא תיג תיתויע תרסגיז השלג

 16001 200 יס קיפ רח 2 ליש 08.8 הינו
 02 תיוג רסיגיז םיז א? 595 לסיני םח

 72:19 ועשר 26/7007 ב םי-חסה הרינתה
 דגב

 הריח ד 0 :גחיחוינ ריו
 'נ 5,100 אדדהת דחמ

 7 טנוסויא ₪

 םיתעל ,ריחמ שי רצומ לכל ,םירצומ תמישר שיש אוה וזכ תונח לש דוסיה ןורקיע
 ,שוכרל שקבמ התא המ שארמ עדוי התא .והזו והשלכ יאנתב הנתומה לזומ ריחמ
 תא רסומו ספוטב ךלש יארשאה סיטרכ יטרפ תא אלממ התאש עגרמו עודי ריחמה
 תא רוסמי םיחולשמה תורשש דע םימיה תא רופסל אלא ךל רתונ אל ,ךיטרפ
 .ךתריד חתפב הרוחסה

 ףדל ךתוא סינכת הקלחמ לע הציחל ,תוקלחמה תמישר תאצמנ תינמיה תרגסמב
 :הקלחמ התואב םירצומה תמישר ובו ףסונ

 ה יייי"ד "יו 0 0 0 ה ה
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 היא | 6 "יי שש 0 ב 91 0500(9.תילטיגיד התלצמ
 ח"ו 898 ד
 הסב 003500 םגד תיס290י7 תלטיגיז המלצמ
 409450 תיספופ היגס

 (00ה1א9 50 1 עט 1
 היוקל "| (םעגלהסנ ₪ 225 :שדכמ ריחמ . דד םירחבו םירושיק]
 1-7 4 .1הז תא חיו יא
 למ תיגמז וג םילכ 512 - םליעה חצ עגשםש לוקה סיס וכ שש יהל תר

 ורחאה עיגרב לוח .םיאשע כב < 5 1 םילוקםרג הכיסח

 תיבגעבו םר לוקג
 הינקל [6] = (מיעמ חס שש 649 עצב ריחמ
 "יש 729 ריחת

 ב
 120024000 רש הי10חרב הספה
 רוחש 00757 הקזג םיפז 12 זעלש הספה תוריהס

 עודו

 (תמעהצ - התלצת + ילחיגיד חילהות ףייח

 רוחבל רמוג התאשכ .תוינקה תלגעל ותוא ףיסומ ,ךרצמ רחוב התא ,טושפ ךשמהה

 ףדל סנכנו המוד והשמ וא הפוק ,הפוקל ךשמה ןצחלה לע ץחול התא םירצומ

 .בויחל יארשאה סיטרכ יטרפ תאו חולשמל תבותכה תא ךממ שקבמה

 םואת רחאל ללכ ךרדב ,ךתיבל םירצומה תא איבי דחוימ חילש םימי רפסמ רחאל

 .תוליבח ראוד תועצמאב ךילא ועיגי ולאש וא ,ינופלט

 רכומ לצא שוכרל דיפקת םא ךא ,דימת םימייק רכומה "תומלעיה" ינוכיסש ןבומכ

 שי ,ןכ לע רתי .םועז ןוכיסה טנרטניאב עודי םויק ךשמו ןיטינומ לעב ילאוטריו

 יארשאה סיטרכ בויח תא עונמל םג לכות הרוחסה תא לבקת אלש הרקמבש חינהל

 .בויחה תא לטבל וא ,ךלש

 ל"וחב תוינק

 רתא לכל שולגל לוכי התא ,ץראב תוילאוטריו תויונחל לבגומ התא ןיאש ןבומכ

 שולגל הסנ .ימואלניב יארשא סיטרכ הז ךירצ התאש המ לכ שוכרלו םלועב תוריכמ

 תבותכב ןוזאמא ,םלועב הלודגהו העודיה תילאוטריווה םירפסה תונח לש רתאל

 אשונ לכבו םלועה לכמ םירפס לש רידא רחבמ אצמת ןאכ .ועצש .8תו820ונ 00

 לש הצפהה תוינידמ .תונקל הסנת לא ךא ,םירחא םירצומ םג ןאכ אצמת .ירשפא

 ,םהלש םיקפס םע םיזוח .דבלב םירפס לש לארשיל םיחולשמ תרשפאמ ןוזאמא

 חולשל הז בוריס .וללה םיחולשמה תא הארנכ םיענומ ,ץראב םינכוס םהל שיש

 רקיעב ,םירחא םירתאב םג הלגת הדנקו תירבה תוצראל ץוחמ לא םיחולשמ

 לכות דציכ ךל הלגיש ,הז קרפ לש ןורחאה ףיעסב אבוי וז הלבגמל ןורתפה .ב"הראב

 בורקה דרשמב הרוחסה תא לבקלו תירבה תוצראב חולשמל תבותכ ךמצעל ןגראל

 .ךירוגמ םוקמל

 םיניזגמ ,םירפס) סממ םירוטפ םניאש םירצומ לש ל"וחב היינקב יכ רוכז ,תאז םע
 הדובע םוי יצח זבזבל וא סכמ לימע לש ויתורישל קקזיהל לולע התא (ולאב אצויכו
 ענמיהל ךל ץילממ ינא ינויסינמש היווח ,ג"בתנב סכמה ידרשמב הרוחסה רורחשב
 .הנממ
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 .תוינוכמ ומכ אובי ןוישר ךירצמ םאוביש םירצומ ל"וחב שוכרל הסנת לא םלועל

 ינפל בר ןמז דוע םישרפמה ןמ חורה תא ךל איצות היטרקוריבה םע תודדומתהה

 .הזכ ןוישר לבקל חילצת ללכב םא ,הרוחסה עיגתש

 תוחמתמ תויונח

 תויונח םג אצמת ,תשרב םירקבל תושדח םיצצה םיילאוטריווה "םינוינק"ל ףסונב

 תואצוה לש תוילאוטריווה תויונחה םה ולאכ .םיוסמ םירצומ גוסב תוחמתמ

 רקיעבו למשח תויונח ,(הז רפסב ונלש רתאה תא ונמגדה רבכ) לשמל םירפסה

 הצפהו םיבשחמ ביטא תרבח לש רתאה אוה הזכ האנ רתא .םיבשחמ תויונח

 תבותכב ,םילזומ םיריחמב םהיקלחו םיבשחמ שוכרל ךל העיצמה ,םייתעבגמ
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 תפסוה ידי לע הנמזהה תא הנוב התא הב האנה הרוצה אוה הז רתאב דחוימה

 - םיבשחמה תויונחל ןנערמ יוניש ,בגא .ךמצעב הנוב התאש תינובשחל םיטירפ

 המישרב רצומה גוס תריחב ידי לע רצומ לכל עיגהל לוכי התא .םילקשב םיריחמה

 .תילאמשה תרגסמבש

 תויבמופ תוריכמו םיזרכמ
 הטישב םידבוע תויבמופ תוריחמו םיזרכמ ירתא הליגר תילאוטריו תונחל דוגינב
 ,העצה שיגמ התא .םומינימ ריחמ קר ללכ ךרדב אלא עובק ריחמ ןיא ןאכ .הנוש
 זרכמה תריגס רחאל .הריכמה תריגסל ןיתממו םלשל ןכומ התאש ריחמה תא טרפמ
 .תואצותה םוסרפל םייניע ןויליכב הפצמ התא



 << תשרב רתסמו תוינק :ז4 קרפ

 ריחממ הכומנ ריחמ תעצה תשגה םא ,"תואיצמ'"ל עיגהל תורשפאה וז ,ךלש ןורתיה

 .לזומה ריחמב רצומה תא לבקל לכות רתוי תוהובג תועצה ויה אלו קושה

 תיסחי לוז ריחמב תונקל יוכיסה םיירלופופ םירצומב רבודמ רשאכ ללכ ךרדב ,ןבומכ

 ."תואיצמ" שי תאז לכב םיתעל ךא םועז אוה

 ,1000 יפ רתא אוה םיירלופופה םירתאה דחא .דבוע ןיינעה דציכ םיגדהל הסננ

 :ואשא כ 1000.60.1] :תבותכב
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 [ירת ירו ידא יטלוקו ו! םייריכ ויראלי גררה

 םינועש.ישיא חופיט

 ת"ש לחה תויבסופ תו
 תילויגיד (א דיו תלצמ

 לנוח

 ןכו הריגס דעומו החיתפ דעומ שי זרכמ לכל - המוד םיזרכמה ירתא לכב ןורקיעה

 ,העצהה תלדגהל םומינימ תוגרדמ םג שי םירקמה לש קלחב .םומינימ ריחמ

 רובעל ידכ רחא םוכס לכב וא לקשב ךתעצה תא תולעהל לוכי התא םירחא םירתאב

 .עגרכ - הכוזה העצהה תא

 יוליג אלל ןבומכ - ןותנ עגר לכב תוכוזה תועצהה םה המ עדימ ןתינ ללכ ךרדב

 .דבלב םהייוניכ אלא םיעיצמה תומש

 .השדח העצה שיגהל וא ךתעצה תא לידגהל ,זרכמה תריגסל דע ,תע לכב לוכי התא

 שיגהש עיצמ ותוא לש העצהה הכוז ללכ ךרדב ,םוכס ותואב תועצה רפסמ שי רשאכ

 :דבוע הז ךכ ,ךתבוטל הז יאנת לצנל לוכי התא .ןכל םדוק הנושארה ותעצה תא

 ,םומינימה םוכסב העצה שגה .זרכמ לש ותחיתפ םע דימ העצה שיגהל םדקה 1

 .ךתעדב הלועש לוז ריחמ לכ בוקנ תרחא ,הזכ שי םא

 .רצומה רובע םלשל ןכומ היהתש ילמיסקמה ריחמה המ שארמ טלחה 2

 םא .תועצהה בצמ תא קודבו סנכה זרכמה לש הריגסה תעש ינפל רצק ןמז 3

 (הריכמל דמוע רצומה לש דחא טירפמ רתוי םא) רתויב הכומנה הכוזה העצהה

 .םוכס ותואב העצה שגה - הריבס ךל תיארנ

 וז הריכמב קתו ךל שי ןכש הכוזה הייהת התא - הכוז עצומה ריחמה ןכא םא 4

 .ןושארה ףיעסה תא ךעוציב רואל
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 המ רובע ידמ הובג רתויב ךומנה הכוזה ריחמה הריגסה ינפלש הקידבב םא 5
 .טירפ ותוא לש האבה הריכמל הכח ,2 ףיעסב רומאכ תטלחהש

 לש ופוסב חילצת ןכאש ךל חיטבהל לכות ולא תוטושפ תוצלמה יפ לע לעפת םא
 םיעיצמ םע ברק-ודל ררגית לאו תונלבסב רזאתה לבא ,םילוז םירצומ שוכרל רבד
 .םירחא

 ותואב דוע לכות ךכ ,חווט תורצק תוריכמב םירצומ םירכומה תוריכמ ירתא םנשי
 אלא ךרד התואב תישענ תיבמופ הריכמ ללכ ךרדב .אל וא תיכז םא תעדל םוי
 םידדומתמ םיניינועמ המכ רשאכ תנווקמ הרוצב תועצה תולעהל ןתינ םיתעלש
 .ינשה דגנכ דחא "יח רודישב"

 םמצע לע םילבקמ םניא ללכ ךרדב הריכמה ירתא ,רוכזתש בושח הרקמ לכב
 ןיבל רכומה ףוגה ןיב םיכוותמכ םילעופ םה .רצומה תוכיאל וא היינקל תוירחא
 תא רכומה ילכלכ ףוג וא ןרצי ,ןאובי) רכומה ףוגה ןמ לבקת הרוחסה תא .הנוקה
 ךוותמכ לעופ תוריכמה רתא .תורישה תאו תוירחאה תא ןתיי ףא הזו ,(הרוחסה
 .אל ותו רכומה ןמ םיזוחא לבקמ םתסה ןמ רשא

 הב הטיש לשמל הנשי .םשו הפ אוצמל ןתינ םידחוימ םיללכ ילעב ,םינוש םיגוס
 םה םירכומהו תוריש וא רצומ רובע םלשל ןכומ אוהש ריחמה תא עיצמ הנוקה
 הפצת לא ךא הסיט יסיטרכ רקיעב ל"וחב ךכ שוכרל לוכי התא .תועצה םישיגמה
 הרוצב םיזרכמ םעפל םעפמ שי ץראב .תוסומע תוסיטב וא אישה תועשב ויהי ולאש
 .םייזכרמה הריכמה ירתא רחא בוקע - וז

 םייטרפ םיזרכמ

 ללכ ךרדב םה םירכומה תויבמופה תוריכמה וא םיזרכמה לש תוריכמה תטישב
 םג םנשי ךא .תוריכמה רתא ךרד רוביצל םתלוכרמ םיעיצמה םיירחסמ םיפוג
 רבדה .עיצהל ול שיש המ תא רוכמל טנרטניאב ליגרה שמתשמל םירשפאמה םירתא
 .רחא רבד לכ וא טנרטניא רתא לש קשחנ ןיימוד םש ,תשמושמ תינוכמ תויהל לוכי
 לע .65816.60.1] :תבותכב 65816 רתא אוה הזכ רתאל המגוד

 תטישב וא זרכמה תטישב ,רוביצל עיצהל לכות דימו םשריהל לוכי התא ןאכ
 .רוכמל ךתעדבש טירפ לכ עובק ריחמב הריכמה

 יכ םא הנוקה ןמ אלו רכומה ןמ אל תולמע םיבוג ןיא רתאה תצרה לש הז בלשב
 .רכומה ןמ וזכ הלמע תובגל איה דיתעב הנווכה

 ל"וחב הריסמל תבותכ ךמצעל ןגרא
 חולשמה תא לבקלו ל"וחב םירצומ שוכרל ילארשיה הנוקל ישוק םייק יכ רבכ וניאר
 קסעתהל םירתא ילהנמ לש ןוצר רסוח םע דחי ,םיקפס ןיב םימכסה לש הרדס .ץראב
 םימרוג ,ךכב הכורכה היטרקוריבהו סכמה תורהצה תדרט לכ לע ימואלניב חוליש םע
 .לארשיב הקפסא שקבלו םירפס וניאש ל"וחב רצומ שוכרל ןתינ אל טעמכ .וז האצותל
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 .היעבה תא ורתפיו וז השינל וצרפי המזוי ילעבש ילבולגה רפכה ןדיעב היה יעבט קר

 ךל רשפאמה ,תובר תונידמב םידרשמ לעב ,ינקירמא ףוג תומדב אצמנ ןורתפה

 .ךיתוינק וחלשיי הילא תירבה תוצראב תבותכ לבקלו ףוג ותוא םע רשקתהל

 תשרה םויכ וז .א138 רוציקב וא ,\181] 20868 ₪ו0 תארקנ המזויה תלעב הרבחה

 70-ב םיפינס 4000-כ םע ,ראוד יתורישו םייקסע םיתורישל םלועב רתויב הלודגה

 חותפל םימזי םישפחמו ,םיפינס 20-כ עגרכ םילעופ ץראב .םלועה יבחרב תונידמ

 .םיפסונ םיפינס

 רשקתהל לוכי התא .לארשי ססקוב ליימ גתומה תחת םילעופ לארשיב םיפינסה

 :תבותכב אצמת םיפינסה תמישר תא ,ךירוגמ םוקמל בורקה ףינסה םע תורישי

 :עשעש טס.

 ו יז חויהל לכי תחא םג

 תופס 1.5.

 4(% םיחולשמ בקעמ

 הרבחה ,ב"הראב חולשמל ןעמ םהמ לבקמו 188 יפינסמ דחאל רשקתמ התא

 המ תמועל חולשמה ימד תא ליזומש המ זכורמב הצרא םיחולשמה תרבעהל תגאוד

 םיפסכה תרבעהב םילפטמ םג םה .לארשיב ךתבותכ יפ לע היינקב םלשמ תייהש

 תא עיצמ תירבעב ,הלש רתאה .שרדנה לכבו סכמה ןמ רורחשלו סמה ימולשתל

 תואצוה תא םלשמ התאו םניח ןתינ תורישה .תורישה יאנת תא טרפמו םיתורישה

 תוריכמ ירתאמ תוינק עצבל לכות הרבחה רתאב .דבלב סכמב רורחשהו חולשמה

 תעצהל הביסהו הרבחה לש חוורה רוקמ הארנכ והז - ןירשימב ל"וחב םיליבומ

 .םניחב םיתורישה

 תורבח לש ןנוצר יא לע רבגתהל ךרדה וז - ל"וחמ תורוחס ןימזהל ךתעדב םא

 לוברסה ףא לע יכ הארמ ילש הקידב ,בגא .לארשיל ןירשימב חולשל ב"הראב

 רחוסה םא םג - וז ךרדב רתוי םיכומנ ויהי םלשתש חולשמה ימד לכה ךס ,הרואכל

 .לארשיל רגשל ןכומ ל"וחב
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 ?לוז יכה ימ
 היינקה תויצפואב החמומ רבכ התא .טנרטניאה ךרד והשמ תונקל תטלחה ,בוט
 תונכרצ לש תיב ףלא .רתויב תמלתשמה היינקה ןכיה עדוי ךניא ןיידע ךא תונושה
 רבודמ ףוגנזיד 'חרב תוינק עסמ השוע התא םא .םיריחמ תאוושה בייחמ הנובנ
 לוזה ימ הלגתש דע רוזחו ךולה ,והנשמל דחא הוואר ןולחמ עגימ םיילגר תותיכב
 יבג לע ךליבשב תוצר תועבצאה רשאכ שופיחה תא עצבל לכות טנרטניאב .רתויב
 .םינוש םירתאב רוקיב ןמז זבזבת ןיידע ךא ,רבכעהו תדלקמה

 רתאמ רובעל ךילע היה - הנובנ היינק תיצר םא ,הרירב ךל התייה אל ןמזמ אל דע
 .ךמוקמב הדובעה תא עצבל םינכומ םינוש םירתא ,םויכ .םיריחמ תוושהלו רתאל
 השוע שופיחה תינכותו ךשפנ הקשח וב רצומה תא ןייצמ ,הזכ רתאל רשקתמ התא

 רצומה לש וריחמ תא לבקת תוינש רפסמ ךראיש שופיחה ףוסב .ךרובע הדובעה תא

 .וקרסנש תוילאוטריווה תויונחה ןמ תחא לכב

 ותכיפה ךלהמבש 5181 רתא אוה הז תוריש תתל הנורחאל לחהש ילארשי רתא

 :םיריחמ תאוושה עונמ םג ומצעל ףיסוה לטרופל בלושמ שופיח עונממ

 ן [לנרטנואל : בהוה ךורדמ
 רפסה סש-םירפס |

 שפח " 3:הירוגטק

 40-כ רחאל הלבקתהש האצותה .הז רפס לש תמדוקה הרודהמה רחא שופיח ונרדגה
 :אבה רויאב העיפומ תוינש

 רגרבנדיורפ ןועמש

 רגרבנדיורפ ןועמש

 ןועמש גרבנדיורפ
 ןועמש גרגנדיורפ

 רגרבנדיורפ ןועחש

000 
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 םיאצממהו ,וקרסנ םיילארשי םירפס םירכומה םירתאה לכ לוכיבכ ,תואורה ךיניע

 תא ןימזהלו הלש רתאל סנכיהל לוכי התא תונחה םש לע רבכע תציחלב .םיגצומ

 .רצומה

 ןיעה ידח .תינולבשה םתלועפב הצוענ ולאכ האוושה יעונמ לש הפרותה תדוקנ

 ןיב הנמנ וניא םיבשחמ-סוקופ תאצוה רתא יכ וניחבה יאדווב םיארוקה ןיבש

 ןניאש ,תויללכ תוילאוטריו תויונח םג .רפסה תא שוכרל ןתינ םהב םירתאה

 תוינכותש ךכמ עבונ רבדה .םיאצממה תמישרב תועיפומ אל דבלב םירפסב תוקסוע

 יששופיח ליבגה שופיחה ןנכתמ .שארמ םהל ורדגוהש םירתאב קר שפחל תוטונ ולאכ

 ירתא תא לולכל ילב טנרטניאב תוילאוטריו םירפס תויונח ירתאל קר םירפס

 .תויללכ תויונח וא ,םמצע םירפסה תואצוה

 םיריחמ תאוושה עונממ שקבמ התאש ירחא ,ולא תולבגמ רוכזל ךילע /

 .אוה םג קרסנ ןאוביה וא ןרציה רתא יכ אדוול ךילע המוש ,הקידב עצבל פי

 ,רוקמה רתאב קודב .היינקה תטלחה ינפל תופסונ תוקידב עצב - אל םא

 .תוליבומ תוילאוטריו תויונחבו

 רתאה" ומצע תא הנכמה ,פאז רתא אוה םיריחמ תאוושהב החמתמה ילארשי רתא

 .ועשש .280.60.1] רתאה תבותכ .לארשיב םיריחמ תאוושהל יזכרמה

 לש האוושהה עונמו שקובמה רצומה תא דילקמ ,םירצומ לש הירוגטק רחוב התא

 תא ונשפיחו ונבש האוושה םשל .רצומה תא העיצמה םירתא תמישר ךל ריזחמ פאז

 אל תאז םע ,רתוי םיפיקמ ויה םיאצממה םעפהו הז רפס לש תמדוקה הרודהמה

 .הריכמל עצומ רפסה םהב םירתא רפסמ םיאצממב ולע

 ימד תא ףיסוהל ילב) רצומה ריחמ לש הלוע ריחמ יפ לע םיגצומ םיאצממה

 .(דרפנב םיגצומה חולשמה

 תא םג ןייצמ רתאה רצומה ריחמל תחתמש הדבועה הווהמ פאז רתאב םוצע ןורתי

 ימד תא ללוכה ריחמה תא דימת הוושה .רתאב הזכ בויח שי םא ,חולשמה ריחמ

 .הנומתה תא תונשל יושע הז ,חולשמה

 םיזרכמ ירתאב םיריחמה תא תוושהל לוכי וניא האוושה עונמ םוש יכ רוכז ,בושו

 םצעמ ,ןתינ אל ךא תיתועמשמ םילוז םיריחמ בינהל םייושע ולא .תויבמופ תוריכמו

 תוריכמב תויבמופ תוריכמ ירתאב שופיח רשפאמ רתאה םנמא .םתוושהל ,םתוהמ

 ריחמה אלו רצומה לש יתלחתהה ריחמה אוה גצומה ריחמה ךא םייתסהל תודמועה

 ףדב םיאצממ 12 קר הגיצמ איהש הדבועה איה תינכותה לש סליכא בקע .יוושכעה

 .דחא ףדב הטמ הלעמ לולגל םוקמב םיבר םיפדב םיתעל ףדפדל ץלאנ התאו



 תוחישו םימורופ

 טנרטניאב

 תדחוימ תינכותב ךרוצ אלל םימורופ
 םיעיצמ ,םירחאה םילטרופה לכ םג ןכו ,בהז טנרטניא תמגוד ,םינוש תוריש יקפס

 תנמ לע .ךלש ןפדפדה תועצמאב שולגל לוכי התא םהילא החיש לש םימורופ

 ףרטצהלו הליגרה ךרדב רתאל סנכיהל טושפ ךירצ התא ,הז גוסמ םורופל סנכיהל

 ושקבי םירתאה ןמ קלח .החצ תירבעב איה החישה ,ילארשי אוה רתאה םא .החישל

 .הסינכ תמסיס רידגהלו יוניכ ךמצעל רוחבל ,המשרה לש רצק ךילהת רובעל ךממ

 לש תיבה דומעל שולג .בהז טנרטניא ידי לע םיעצומה םימורופה תא המגודל גיצנ

 .םירושיק לגרס אצמנ תיבה ףד תיתחתב .שצש.066.11./18)28 תבותכה יפ לע קפסה

 ,בהז טנרטניא לש םימורופה לש תיבה ףד גצומ .םימורופ ינמיה ןצחלה לע ץחל

 .אבה דומעבש רויאב גצומל המודב
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 ו. .םירבח = ) | ,םיליעפ םיסנ) \ המשרה , ) \ ,רויא פור .) \ ישאר .
 851/\ תסרג'' ₪7 הל

 + המסיס : שמתשמ םש
 (599) המסיס רומש ₪

 המסיסה? תא תחנש םאה

 םילהנמ הנורחא העדוה תועדוה םיאשונ

 םיבשחמו טנרטניא

 םתגא | 2 סוספ ב
 5 9 ₪ ...הז תא םישוע ךיא תעדל םתיצר דימת
 5תוסחוו[ ידילע !סיפוא םילוכי םתא וישכע

 ₪! 92סז 00002 טנרטניא
 23 5 0 הלאה תולאשה לכ לע ?המלו המכ ?ימ דגנ ימ ?הרוק המ
 לא רילע םכמצעב תונעלו תובושת אוצמל ולכות תורחא הברה דועו
 .ןאכ

 ו כ 2 תינכטה הכימתה תוחידב | <
20000 

 1 .ירילע רתויב םידיחפמה ,רתויב םירזומה םירקמה לכ

 םידעצה תא עצב םשריהל ידכ .םשריהל בייח התא סנכנ התאש הנושארה םעפב
 :םיאבה

 .ףדה שארבש המשרה ןצחלה לע ץחל 1

 םימורופל שמתשמ םש ךל רחב םישרדנ םיטרפ המכ אלמ המשרהה ספוטב 2
 .םשרה ןצחלה לע ץחלו המסיסו

 לע רוזחו רחא םש רחב ,סופת תרחבש שמתשמה םש יכ העדוה לבקת םא 3
 .ךילהתה

 .החלצהב הרבע וז יכ העדוה לבקת המשרהה םויסב 4

 ךלש המסיסה תאו תרחבש שמתשמה םש תא דלקה ,סנכהל ידכ ,תואבה םימעפב

 לכ רוחבל לוכי התא םימורופה תמישר ףדב אצמנו סנכנ התאש ירחא .םימורופל

 .ומש לע הציחל ידי לע םורופ

 בל םיש .הז םורופל וחלשנש תועדוהה לכ תמישר תגצומ ,חתפנ םורופה רשאכ

 .ןהילע תובוגתה לכ אל ,תוינושארה תועדוהה קר תוגצומ

 .אבה רויאב גצומל המודב הילע תובוגתה םע דחי ,גצות וזו העדוה לע ץחל

 ידי לע לכה ,שדח אשונ תולעהל לוכי התאש ןבומכו ,ךלשמ הבוגת חולשל לוכי התא

 .םורופב ףד לכב םיעיפומה םינצחלב שומיש

 .םיאשונ לש ןווגמ ומצעל אוצמל לכוי דחא לכו רתויב תנווגמ םימורופה תמישר

 רותפל ידכ רזעיהל לכות ובש תינכטה הכימתה לש םורופה לע דחוימב ץילממ ינא

 .אבה דומעבש המגודה לשמל ומכ - בשחמב תולגתמש תויעב
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 םימורופה לכ +
2 5 

4 
 אשונל בשה ₪ שדח אשונ 3

 תינכט הכיִמת 4 \
- 

 תינכט הכתב

 רגחל חלש *
 יל ורזעת השקגג =

= 

₪85 

 .סוודגיוות הליעפמ ינאש הלאש יל שי,םולש
 ..הזות ..םהלש ךרד ירשיקה ךרד םתוא ליעפא ינא םתוא ךרטצא ינאש קר וליאכ?תיטמוטוא יל ולעי םהש תלטנמ ינא ךיא.תומישמה תרושב תועיפומו יל תולוע תונכות ינימ לכ דועו פמאנ'ו רייאלפ לירה לכ

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 95000 תב 5| 5תותופח

 :םיאבה םידעצה תא עצב
 ,לחתה ןצחלה לע תינמי הציחל ץחל .1
 ,הלחתה הייקיתה לע ץחל 4 5 :סה לע ץחל .הלחתה טירפת תחת ,ןולחה לש תינמיה תינולחב 3 שותה ו .ךייס לע ץחל רוציקה טירפתב .2
 רורג ,תילאמשה תינולחג .5

 .הדובעה ןחלושבש רוזחימה ב
 רייסה תא רוגס .6
 ,ראוד יל חלש היעגה תא רתפ אל הז םא 7

₪ 

 תוינכזח הייקיתה דיל + ןמ"

 לס לא תורישי ולעפז אלש הצור התאש תוינכותה לש םילמסה לכ תא

 צא (0סט5 60 וו םיבשחמ סוקופ תאצוה לש תונולחב תויעב ןורתפ רפסב אוצמל לכות ךלצא ר ,רועתתש תרחא היעג לכ לע הבושתו וז הבושת

 התסת< ₪700

 םימורופ תורשע םיללוכה םירתא םג שיש ןבומכ
 :אבה רויאב גצומל המודב םימורופה יאשונ תמישר םע ףד גצוי .זופתו לארשי 15 לש םימרופה רתאל ךתוא איבי רושיקה ,םימורופ רושיקה לע ץחל .קילק הווש תרתוכה תחת םיצלמומ םיתוריש תמישר תאצמנ ,הטמל תילאמשה תרגסמב ,בהז טנרטניא

 לש תיבה ףדב לשמל .םינווגמ

 ל 3 ןדגבב תונוע א עד 21 ןכלחה ךצצל שתל
 .בשב מת םורינ - גושו

 תשרקצ פע סנמלכיטהזוהדגבגא

 חזיה רזס לע

 תג ל :
 שפל

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תחתפתמה החישה ךלהמב תישפוח הרוצב ןייעל לוכי התא .םיאתמה החישה רדחל סנכיתו םימורופה דחא לע ץחל ,החישב גצות וב (יוניכ) םש סנכה

 | 000 א א( 22 2- א
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 01/0602 0 עָפפז תאבהש תומילאה תועפותה תיברמ*

 + 01/06/02 0 1 ינרמ ..ואוו*

 2 23 5סטוסוז0 הריכמ תישיא יאש םירכממ

 01/06/02 6 ! ינרומ יקוח ןכא הז"

 )"7.3 50טסוז0 תימעפ דח החיקל לש דחא הרקימ*

 2 4 טָפסז ...יזטסקא לע רביד ימ תמאב ונ*

 02/06/02 4 ! ינרומ לבא ..תוטסקא לע ונרביד אל ..ןוכנ*

 721 טָפִסז ..ואוולה???ודרי םיריחמהש הזב בוט המ"

 2 1:8 !חסבו6 2 רגיט ןאכ ךתוא תוארל החמש"

 גצומו בחרתמ רסמהו תגצומה תרתוכה לע ץחל .םורופה לש רסמ תגציימ הרוש לכ

 .ואולמב

 םא .העדוה תפסוה רושיקה לע ץחול התא ןוידל ךלשמ םורתל הסנמ התא רשאכ

 ,הרקמ לכב .הבוגת תפסוה רושיקה לע ץחל תארקש העדוה לע ביגהל הצור התא

 וז םא .המסיסה תאו ךלש יוניכה תא ןייצל ךילע וב הסינכ ףד חתפנ תהדזה םרט םא

 ביגמ התא םא ,הסינכה רחאל .רצק המשרה ךילהת רובעל שרדית הנושאר םעפ

 :אבה רויאב גצומל המודב הבוגתל ספוט הפוסבו רוקמה תעדוה תגצומ

 רודנוק

 :העדוהה ןנות

 תחתמש תודוקפב רזעיהל לכות .ןוידל םורתל ךל שיש המ תא דילקהל לוכי התא

 םיליימס תפסוה ,השגדה לש םויס וא הלחתה ומכ םיבוציעל טסקטה תביתל

 .ךלש העדוהה ןכותל םינמיסו

 .תצקמב הנוש ספוט חתפיי הבוגת וניאש ,שדח רסמ תלוש התא םא

 טסקטב םיקלח ןייצל ,250%8 לש לדוגל דע םיצבק ףרצל לוכי התא הרקמ לכב

 ץחלו הטמ לולג העדוהה תכירע תא םייסמ התאשכו והשלכ טנרטניא ףדל רושיקכ

 .י/חלש ןצחלה לע
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 :אטוו

 :העדוווה ןוות

 [תירבע] [העדוהה ןותל םינמיסו םיליימס]  [נוק םויס]  [דוק תליתת] [(השגנה םוי] [השגדה תליחת]

 [םירבצ]
 7 רו הת מהם תה סינה תעהוהה |

 יללכ לע ץחלתש הצלמה לש ןושל לכב ץילממ ינא םורופב ףתתשהל ליחתתש ינפל
 בושח יכהו םיללכה לע דפקה אנא .םימורופה דומע שארב םורופב תוגהנתה
 היושע ותפישחש עדימ ץיפת לא ,תויטרפ לע רומש :ןורחאה ללכה לע דיפקהל
 תבותכ ,ןופלט םישיא םיטרפ רוסמל אל ץלמומ הדרטה ירקמ תובקעב .קזנ םורגל
 .םירחא םיהזמ םיטרפ וא

 ןכותב ם תושיה

 ו!+<6> תוחיש
 וא - (1ם6חו6( 8[₪6ע 0280 טנרטניאב הדיעו תוחיש ,םישמתשמהמ קלחל
 יעצמאב רבודמ ,186  םשה זמרמש יפכ .טנרטניאב רתויב הנהמה קלחה ןה -0
 לש ושוריפ .(1691 !1880) תמא-ןמזב םירחא טנרטניא ישמתשמ םע "תוחיש" םויקל
 םע חחושמ ךניא ,השעמל .תע התואב רשקב םיאצמנ םיפתתשמה לכש ,רבד
 התאו ,"החיש"ב ךקלח תדלקה ידי לע החישה תא להנמ התא .םירחא םישמתשמ
 רדחב וא - החישה תצובקב םירחא םישמתשמ ידי לע תודלקומה תורמאה תא האור
 יפואה בקעש ןבומכ .םיאשונ ןווגמב תומייק החיש תוצובק .ךלש - החישה
 היבוברעב יד ןה תוחישה ,להנתמ אוה הב ךרדהו תורישה לש יביטקארטניאה
 רפסמ לע הלבגה לכ ןיא .ןוידה תוצובק לש רתוי תרדוסמה הרוצה תמועל
 .תע התואב חחושל םילוכיה םישמתשמה

 1886 תרש .186  חוקל תנכותל קוקז התא ,חחושלו 186 תרש לא רבחתהל ידכ
 .תלהנתמ איה ובו החישה תוליעפ תא רשפאמה הנבמה תא קפסמה בשחמה אוה
 לא רשקתהל ךילע ,החישב ףתתשהל תנמ לע .טנרטניאב םילעופ 186 יתרש תואמ
 .תיפרגואיג הניחבמ ךילא בורק אצמנה תרש רחבתש יוצר .וללה םיתרשהמ דחא
 .םיירלופופ םיתרש רפסמ ןלהל
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 בהז טנרטניא ו

 לארשיב 131/ 'בח 10.

 ב"הרא המוהלקוא 1

 ב"הרא הינרופילק ה

 הילרטסוא 1

 קרוי-וינ ,זוקריס תרס 8.5.61

 הילרטסוא 0

 6241-1601 תטיסרבינוא 110.06.

 וגקיש 1

 םייטפשמ םיניינעב קסוע (1) הטנלטא 170.18 סוס

 !א6 לש חוקל תוינכות
 הנורחאל דע .186- תוקל לש תובוט תוינכות רפסמ טנרטניאהמ דירוהל לוכי התא

 רשקתהל ידכ השוע התאש המ לכ םא ןכש ,תוילאוטסקט הלאה תוינכותה לכ ויה

 .יפרג ילכב ךרוצ ןיא הרואכל ,הדלקה אוה םירחא םישמתשמ םע

 הדירוהל לכות לבוקמכו ,תומדקתמה תחאל תבשחנה ,זמ186 תינכותב שמתשנ

 שמתשהל השרומ התא .תיפותיש הנכות גוסמ איה וז תינכות יכ רוכז .טנרטניאהמ

 .שומישה רובע םלשלו םשריהל ךממ םיפצמ ןכמ רחאלו ,םוי 30 הב

 תלבקש תורבחתהה קסיד לע תינכותה תא אצמת בהז טנרטניא לש חוקל התא םא

 .ךלש תורישה קפסמ

 ח!46 תינכותה תדרוה

 יפ לע לעפו .וק://טתאיא.וווס.ססחו :תבותכל שולג ,תינכותה תא דירוהל תנמ לע

 :םיאבה םיבלשה

 .הדרוהה דומע לש רושיקב רחב 1

 .וילע ץחלו ,הדרוהל רתא רחב ,הדרוהה ירתא תמישרל דע הטמ יפלכ לולג

 .(תינכותה לש 6.01 הסרגב) זוה1ז0601.6א6 אוה ךבשחמל דרויש ץבוקה

 .דרוהש ץבוקה תא ץרה

 ,רמג דע ץרות הנקתהה .הנקתהה תינכות תא לחתאמו ומצע תא סרופ ץבוקה

 .הנקתהה יבגל תינכותה תועצה תא רשא

 00 ₪03 כ
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 ח!46 תינכותה תרזעב החישב ףתתשה

 התועצמאב רשקתהלו תוסנל לכות ,התוא תנקתהו תינכותה תא תדרוהש רחאל

 :םיאבה םידעצה תא עצב .180 תרשל

 חו186: <כ תוינכות <כ לחתה ,תינכותה תא לחתא ,טנרטניאל רשוקמ ךתויהב 1

 תנמ לע ,ךלש הדובעה ןחלוש לע ךרד רוציק רוצית יכ ץלמומ) .זמ180:32 <כ

 .(דיתעב ךילע לקהל

 .תינכותה לש תורדגהה ךסמ גצומו תלחתואמ תינכותה

 .הרידגהל לכותש תנמ לע תחתפנ תינכותה תרדגהל חיש-ודה תבית יכ בל םיש 3

 ץחה לע ץוחלל לכות .רשקתהל ןיינועמ התא וילא ,תרשה תא רוחבל ךילע ןאכ

 .שדח תרש ףיסוהל םג לכות ,םיתרש תורשע תללוכה המישרה תבית לש הטמ

 תחתפנה הביתב ףיסוהלו א[ע 220016 ןצחלה לע ץוחלל לוכי התא

 ולא םיטרפב ןייעל ולכוי החישב םיפתתשמה .ךמצע לע םיישיא םיטרפ |

 .תאז תרשפאמ םהלש החישה תינכות םא

 ,יוניכ רחוב ךניא םא .יוניכ ומצעל רחוב ףתתשמ לכש לבוקמ - יוניכ 4%

 יוניכה .החישה רדחב ךתוא ההזי ךלש ןובשחה םש לש ןושארה קלחה |/

 שמתשהל לוכי התא .ךתוא גציימה יוניכ לע בושח .עשעשמ תויהל לוכי הרדגה

 ותואב דימת שמתשת תמיוסמ הצובקב יכ ץלמומ ךא ,םיבר םייוניכב

 תוישיר תויתוא בברעת לאו טושפ יוניכב רחב .ךתוא והזיש ידכ ,יוניכ

 דילקהל םירחא לע םישקמה םידחוימ םיוותב שמתשת לא .תונטק םע

 .ךייוניכ תא

 תא אלמ .8406 ןצחלה לע ץחל .וזס.2808.ת61.11 תרשה תא המישרל ףסוה 5

 :אבה רויאב גצומל המודב ,חתפתש חיש-ודה תביתב םיטרפה

 | פוקוס [בהזטתשעא 777

 | ₪6 5 [וסקםתפאתש 7"

 ּ קסז(8) ןהרתהלי דב ב |

 שס[ 7 |

 קב5000705 316 0 1
 פע 9סססו8| (עק6צ 0( 5. |

 קאס | . / . / 6 / |
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 ןויד רדח ךל רחב .ןודנה יללכה אשונה תא ןויד רדח לכ יבגל תוארל לוכי התא

 תומש תא תינמיה תינולחב גיצמה החיש ןולח חתפנ .]סום ןצחלה לע ץחלו

 תילאמשה תינולחב .(ךלש יוניכה תא ןבומכ ללוכ) םייחכונה םיפתתשמה

 תשקהבו ,ךירסמ תא דילקמ התא (ןולחה לש הנותחתה הרושה) הנותחתה

 :הנוילעה תילאמשה תינולחב תמשרנה החישל םתוא ףרצת מז
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 תופתתשהה תא הווחו דיגהל ךל שיש המ תא ףסוה ,םיפתתשמה ירבד תא ארק 1
 ךתאיצי .ןולחה תרתוכב הריגסה ןצחל לע ץחל ,תאצל ךנוצרבשכ .היח החישב
 .תאצלו תינכותה תא רוגסל לכות .ןולחב םשרית

 .היעב לכ אלל תירבעב ךירסמ תא בותכל לוכי התא יכ בל םיש 2

 | ₪ ןצחלה לע הציחלב רחא החיש רדחל רובעל ,תע לכב ,לוכי התא 3
 םיצורעה תמישר תא חתפתש ,(םיצורעה תייקית) (028מ₪615 10061

 .הז תרשב םינימזה

 = 56(טק ןצחלה לע ץוחלל לוכי התא ,רחא תרשל רובעל הצור התא םא 4
 .המישרה ןמ ךל רוחבלו 0

 החישב תופתתשהה יללכ

 תוגהנתהו סומינ יללכ םימייק - 180-ב םג ךכ ,11566-ב ןויד תוצובק יבגל ומכ
 הדונמו קרזנ ךמצע אוצמל לולע התא תרחא ,םהילע רומשל דפקה .םילבוקמ
 :םיללכה ירקיע ןלהל .תובר החיש תוצובקמ

 תיתודידי הכרב דלקה .קיפאב םיאצמנה תא ךרבל לבוקמ ,החיש רדחל ךסנכיהב +
 דילקהל ךירצ ךניא ."6110 6ש6זץסמ6" וא "1 41!" ומכ םיאצמנה לכל תינפומה
 .רמואה םש רחאל תגצומ החישב הרמיא לכ - ךמש תא

 תא ןיינעמ וניא ילואש ןיינעב רקיעב ,ףתתשמ לש הלאשל בישמ התא םא +4
 והשימל הנופ התאשכ םג ךכ .ירוקמה לאושה יוניכב הבושתה תא לחתה ,םלוכ
 םלוכ יכ רוכז ,תאז םע דחי .ויוניכב היינפה תא ליחתהל דפקה ,ישיא ןפואב
 .ךירבד תא אורקל םילוכי

 ילכב ךירסמ רגשו ינורטקלא ראודל רובע ,ישיא אוה רחא ףתתשמל רסמה םא +
 .הז קרפ ךשמהב רומאכ תיטרפ החישל רובע וא ,הז



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 סופתל הסנו שחרתמב תיביספ הייפצל המ ןמז שדקה ,שדח ףתתשמ התא םא +

 המ ןמז שדקה ,רבעב וב תפתתשה םרטש קיפאל ךסנכיהב םג .םירבדה חור תא

 .קיפאב תינייפואה תוגהנתהה דומילל

 םילהנמ םירחאה םיפתתשמה יכ ןכתיי ,בתוכ התאש םירבדמ םימלעתמ םא 4%

 בור ."דונדנ" וא זוריז ירבד חלשת לאו תונלבסב הפצ .בר ןמז ךשמ םהיניב ןויד

 עגרכ םהל ןיאש ןיינעב בושו בוש םהל םיקיצמ רשאכ םיסעוכ םישמתשמה

 .וילא סחייתהל קשח

 .156%6( לש ןויד תוצובקבכ תובהלתשהה תעינמו סומינה יללכ לכ יפ לע לעפ %

 .םהינימל יליימס יפוצרפב שומיש תושעלו רומוהב שמתשהל ססהת לא +4

 םישמתשמה תא םישמשמה תוביתה ישארו ךרדה ירוציק תא דמלת ןמזה ךשמב %
 הסונמ שמתשמ ,ללכ ךרדב .לואשל ססהת לא ,תוקפס ךל שי םא .םיסונמה

 .םיגוהנה םירוציקל רשאב ךתוא ךירדהל חמשי

 תיטרפ החיש

 .רחא שמתשמ םע תיטרפ החיש םויק איה ,ךתושרל תודמועה תויורשפאה תחא
 םא .קיפאב אצמנה ףתתשמ לכ ידי לע האירקל ןתינ בתוכ התאש המ לכ ,ללככ
 :תואבה תויחנהה יפ לע לעפ ,םיוסמ ףתתשמל קר רבעוי םיוסמ רסמש ךנוצרב

 .תינמיה תינולחב שמתשמה םש תא רחב 1

 .חתפנ ץפקומ טירפת .םשה לע תינמי הציחל ץחל 2

 העדוה ןולח חתפיי .68+ הדוקפב רחב הנשמה טירפתבו 2626? הדוקפב רחב 3
 םידדצה ינש קרש אלא החיש תמייקתמ וב ןולחה ומכ דקפתמ הז ןולח ,תישיא
 .םירסמה תא םיאור החישל

 .(א889 שקהו הנותחתה הרושב רסמה תא דלקה 4

 קרשכ תיטרפ החיש להנל ולכות .ךסמ ותוא לע ךל בישי אוה ,הצרי לבקמה םא 5
 .ינשה לש דחאה םירסמה תא אורקל םילוכי םכינש

 .ןולחה תא רוגס ,החישה רמגב 6

 ףתתשמה םש תא רחב .ףתתשמ לכל ץבוק ריבעהל םג לוכי התא
 .86מ6 כ"חאו 66 היצפואב רחב ץפקומה טירפתה ןמ ,תינמיה תינולחב
 .רשאו ץבוקה תא ןייצ חיש-ודה תביתב



 <> טנרטניאב תוחתישו םימורופ

 ןדרט ףתתשממ תומלעתה
 ךניא .החישה לש ןיקתה ךלהמל עירפמו לבה ירבד חלוש ףתתשמ יכ אצמת םיתעל

 לע .הז ףתתשמ לש םירסמ ךל גיצהל אלש תינכותל תורוהל לכות .זגרתהל בייח

 :ןלהלדכ לעפ ,שמתשממ םלעתהל תנמ

 .תינמיה תינולחב שמתשמה לש ומש תא ןמס 1

 .180016 וג86ש הדוקפב רחב 60 גחו3מ65 טירפתב 2

 .רשאו שמתשמה יוניכ תא הב דלקה ,הנטק חיש-וד תבית חתפית 3

 .ךילהתה לע רוזח ,ףתתשמ ותוא לש וירסמ תא לבקלו בושל הצרת םא 4

 םיידימ םירסמ
 תורשפאמה תוינכות ןתוא ,ידימה רוסימה תוינכות ןה תונורחאה םינשה לש טיהלה
 .טנרטניאל עגרכ רבוחמה סדא לכ ואידיווב תוארל ףאו ישפוח רבדל ,בתכתהל ךל

 התינכות וניתומוקמב לבוקמכ ךא לארשי תרצותמ 1660) התייה הנושארה תינכותה

 חטשב םויכ הליבומה הארנה לככ איה ,1/19886ח80ז ,טפוסורקימ לש הליבקמה

 .תונולח לש תושידחה הלעפהה תוכרעמ לש היוול תב התויהב

 טפוסורקימ תיבמ \6556ח67
 לש הנקתהה תליבחב תללכנ תינכותה םא .טנרטניאה ןמ דירומ התא תינכותה תא

 דובעל ףואשל ךירצ התא ללככ .רתוי תנכדועמ תדרומה הסרגה ךלש תונולח תסרג

 הסרגב םישמתשמ םע רשקב םיישקב לקתת תרחא ,רתויב השידחה הסרגה םע

 ךתורבחתה םע הניקתהל תרוכזת לבקת השדח הסרג תמייק רשאכ ,בגא .השדחה

 .טנרטניאל

 תבותכב טפוסורקימ רתאמ התוא דרוה ,תינכותה ךלצא תנקתומ אל ןיידע םא

 ךלצא תנקתומ םא הדרוהל תבותכה וז בל םיש - תוטל 6

 .תירבעב תכמותה הסרגב תונולח הלעפהה תכרעמ

 ךעידות העדוה רשאכ הסרגה תא ןכדע - א? תונולח ךלצא תנקתומ םא
 .המיאתמה הסרגה תא רתאה ןמ דרוה וא השדח הסרג םויק לע ןעהח

 תורשפאה תא רחב תחתפנה חיש-ודה תביתב .וישכע דרוה לע ץחל הדרוהה ףדב
 אלא קסידב תינכותה תא רומשל ךרוצ ןיא .הלש יחכונה םוקימהמ וז תינכות חתפ
 .תורישי המצע תא הניקתמ איה

 .דובעל ןכומ התאו המצע הליעפמ תינכותה הנקתהה םויס םע



 טנרטניאל בהזה ךירדמ <>

 גצומ תינכותה למסו בשחמה לותתא םע ,עקרב ,תחתפנ ר'גנסמה ללכ ךרדב

 % גצומ טנרטניאל רבוחמ ךניא םא) תונולח לש תומישמה תרושב תוינכותה שגמב

 תוינכות <5 לחתה הדוקפב רחב וא ,למסה לע הלופכ הציחל ץחל .(למסה לע םודא

 :אבה רויאב גצומל המודב תינכותה ןולח תא גיצהל ידכ 15% 165500807 <כ

 58 ₪46550ת00

 הרזע םילכ תולועפ ץבוק

 :ילש בצמה 44 .
 ([ת/רברחמ) .. .5תוזחסה!6וח 4

 | קו טנכנה ראודה תני רוע
 - 777 7 םידבוחמ 6

 --נ רניא ךלוע רשקה ישנאט דחק ףא

 2 ידבוחמ אל

6% 4 

 זבח[ 236010 8.00 4

 " רשק שיא
 תידיימ העדוה חולשל 2.
 הנומת וא ץבוק חולשל ₪
 ןופלט תחיש עצבל 2
 תילוק החיש ליחתהל %-

 דעצה והז .ושק ישנא רידגהל ךירצ התא תינכותב שמתשהל ליחתהל תנמ לע

 ןובשח ךמצעל רידגהל ךרטצת תינכותה םע דובעל תנמ לע בגא .יחרכההו ןושארה

 .ךלש הליגרה ראודה תבותכ תועצמאב םג ךמצע תוהזל לוכי התא יכ םא ליימטוה

 לש (2858ק07) טרופספ תורישל םשרהו תונמדזהה תא לצנ המשרהה תעב

 .םינוש םירתאל הסינכב תוהדזהה יבלש לע גלדל ךל עייסי רשא טפוסורקימ

 ךלש רשקה ישנא לש המישר לבקמ התא תינכותה ןולח תא חתופ התא רשאכ

 םושרש ימ םא .םירבוחמ םניאש ולאכ לש המישרו טנרטניאל עגרכ םירבוחמה

 העדוה לבקמ התא ,רבכ רבוחמ התא רשאכ טנרטניאל רבחתמ רשק שיאכ ךלצא

 ךל תרשפאמו תינכותה ןולח תא הלידגמ העדוהה לע הציחל .ךסמה לע תצפקומ

 .החישל רשקה שיא תא ןימזהל

 רשק שיא תרדגה

 ינוצרב תחת וא רשק שיא תפסוה <כ םילכ הדוקפב רחב שדח רשק שיא רידגהל ידכ
 :אבה רויאב גצומל המודב חתפת חיש-וד תבית .דשק שיא ףיסוהל הדוקפב רחב



 < טנרטניאב תוחישו םימורופ :ו15 קרפ

 רשק שיא תפסוה

 חוה" 655666 7
4 

2) 
2% 

 לרשק שיא ףיטוחל ךנוצרב דציכ

 רשק שיא רחא שופיח

 ןיתזהל ךל עייסי ףשאה ,ךלש חמישרל רשקה שיא תא ףיסוחל לכונ אל םא
 .חז תורישב שחתשהל ליחתהל םדאה תא

 | לוטיב דוקה

 רחב שקובמה רשקה שיא לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא עדוי התא םא

 .אבה לע ץחלו הנושארה תורשפאב

 .אבה לע ץוחללו הינשה תורשפאב רוחבל לוכי התא תבותכה תא עדוי ךניא םא

 ןיב רוחבלו שקובמה םדאה לש ומש תא חתפתש שופיחה תביתב דילקהל לכות

 ךלש תובותכה סקנפב שופיח ןיבל (םלועה לכב) ליימטוה ישמתשמ תמישרב שופיח

 .ינורטקלא ראוד תחילש םשל קולטואאב וא סרפסקא קולטואאב ךתוא שמשמה

 רשק שיא תפסוה

 -- : י

 חחח 055 7

 : 4 שופיח תואצות

 .אבה לע ץחלו יוצרה םדאח תא רחב

 רוזא/חנידמ ווחמ היע| ------  ףש]
 לארשי ,ץ6ו הוס ד

 ה

 .לאמשמש רויאב גצומל המודב שופיחה תואצות תא לבקת אצמנ םדאה םא

 .ליימטוה ישמתשמ תמישרב אצמנ םדאה הז הרקמב



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <>

 אוה ךלש תובותכה סקנפב אצמנ הזש וא רשקה שיא יטרפ תא ךמצעב תדלקה םא

 ,ליימטוה ישמתשמ תמישרב אצמנ םדאה םא .ךלש רשקה ישנא תמישרל ףסוותי

 תא ךל תולגל הלוכי טפוסורקימ ןיא טרפה תענצ תרימש ימעטמש העדוה לבקת

 ךל העיצמ טפוסורקימ הז םוקמב .שקובמה םדא לש ינורטקלאה ראודה תבותכ

 תמישרל ףסוותי אוה םיכסי הז םאו שקובמה םדאל ינורטקלא ראוד תעדוה חולשל

 .טפוסורקימ ידי לע תחלשנה העדוהל ךלשמ רסמ ףרצל לוכי התא .ךלש רשקה ישנא

 תעדוה חולשל ךל העיצמו תאז תנייצמה העדוה לבקת רשק שיא תפסוה םויס םע

 הניא םא ר'גנסמ תא ןיקתהל דציכ ול ריבסתש רשקה שיאל ינורטקלא ראוד

 ,טנרטניאל רבחתי הב האבה םעפב ,לבקי שקובמה רשקה שיא .ולצא תנקתומ

 :אבה רויאב גצומל המודב העדוה

 .הלש/הלש רשקה ישנא תמישרל ךתדא ה/ףיסרח (:תוזחסח/'פזחצמ ססח) דעמש ,

 :ךנוצרב םאה *

 תועדוה ךל תולשלו טנרטניאל רבוחה התא יתמ תוארל הז םדאל ריתהל ₪

 תועדוה ךל חלשיו טנרטניאל רבוחמ חתא יתמ חאדי אלש ידכ הז םדא םוסתל /ר

 .תע לכב ,דחא לכ ינפב ינחז ןפואב רבוחמ אלכ ךמצע תא גיצהל ךתורשפאב ,רוכז

 .ילש רשקה ישנא תמישרל הז טדא ףפוח <

 | לוטיב | רושיא

 .אל וא תשרל רבוחמ אוה םא דימת עדומ הייהת התא הינפה לע בויחב בישי אוה םא

 החיש לוהינ

 להנל לוכי התא תשרל הז עגרב רבוחמ םיוסמ רשק שיא יכ עדימ לבקמ התא רשאכ

 ,רבוחמ היה אל רשקה שיא טנרטניאל ךתורבחתה תעב םא תנווקמ החיש ותא

 :רבחתמ אוהשכ דימ ךסמה ילושב תצפקומ העדוה לבקת

 בתכתהל לוכי התא .חיש-ודה םויקל תויורשפא יתש ךתושרל

 ןב ידי לע ארקנ דילקמ התאש רסמ לכ רשאכ תינכותה ךסמ לע

 תעכ ה/סנבנ לע ץחול וא לע שיקמ התאש עגרב דימ החישל גוזה

 החישב רשקה שיא םע חחתושל איה הינש תורשפא .ןצחלה

 בייח םידדצה ןמ דחא לכ החיש םויק םשלש ןבומכ .תילולימ

 ינש םא .(תוינזוא וא) םילוקמרו ןופורקימ ,לוק סיטרכ ללוכה בשחמב דיוצמ תויהל

 דצ לכ רשאכ חיש-וד להנל םג ןתינ ,תומיאתמ ואידיו תומלצמב םידיוצמ םידדצה

 .ךשמהב םיטרפ .תרחא תינכותב שמתשהל שי הז םשל ךא - והער תא האור

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,החישל רשק שיא ןימזהל ידכ

6 

 .רשקה שיא תא רחב םירבוחמ תחת 1

 רויאב גצומל המודב חיש-וד תבית תחתפנ .רשקה שיא לע הלופכ הציחל ץחל 2

 :אבה



 <> טנרטניאב תותישו םימורופ :ז5 קרפ

 החיש 60+

 תרום תולועפ חגוצה הכיוע ץבוע

 ותהי סו <011100001 8 ,סםת> לא
, .2 
 0[ ךפסח תא וא ךחמסיס תא רוסמת לש םלוטל א
 ןימזחל תועדוה לט החיועב ךלש יארשאאח סיטרב

 .תוידייח רז החישל ידיי
 וא ץבופ חולשל 0

 הנומת <
 ראוד חולשל ז

 ינורטקלא <--

 ןופלט תחיש עצבל

 תא ליעפהל 2
46| 

 העבה ילחט - <;  ןפוג /\  הפיסח 6)

 .החישה תא להנמ התא וז חיש-וד תביתב

 תביתב גצוי ךלש רסמה .חלש ןצחלה לע ץחלו הנותחתה הרושב רסמ דלקה 3

 החישה תוחתפתה םע .החישל גוזה ןב לצא ןהו ךלצא ןה ןימימ הלודגה החישה

 :ןאכ גצומל המודב תגצומ וז

 החיש - ווג

 תרזפ תולועב הגוצת הכיוע ץגנוע

 ווב <80ב5(03תס1וח8ו.60ה> ;לא

 נוא וא ןנוונטיט ווא ווטוננו ?א שוט <
 לש החיוב ךלוש יארשאה סיטרכ רפסה

 תוידייט תועדוה

 וא ץבוק חולשל |, ל
 הנוטה <[ ת/רחוא ןועהש

 ראוד חולשל \ ?ךחולש חח ,חירד ולה
 רנורטקלא <-- ת/רהוא סווש

 ןופלט תחיש עצבל ?יניינעה המ .ייח
 תא ליעפהל ת/רחוא סוו6

 60600 * |[ | החכ נפל ךל יתחלשש ?ייח-יאח תא תיאר
 0 קמ ?םיחי

 : ת/רהוא ןועמש
 לע חדובעה תחדקתמ ךיא .םידבוע ליגרכ
 ?רפסה

 ת/רחוא ןוטמש
 .קחעה יחלש אנא ,תולקתיל ויח- אל

 העבהילתס + <; ןפוג /\ המיסה 6)

 - 5 ,הטדוח ח/דילקמ סמ ל

 ןימזהל לע הציחל ידי לע החישל רחא רשק שיא לכ ףרצל ,תע לכב ,לוכי התא 4

 ישנא לכ תא גיצת רשא חיש-וד תבית חתפת .ינוצרב תחתש וז החישל והשימ

 .רושיא לע ץחלו םהמ דחא רחב .תעכ םירבוחמה רשקה

 .החיש חיש-ודה תבית תא רוגס ,החישה תא םייסל ידכ 5
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 תילוק החיש לוהינ
 תא ךופהל ןתינ תוינזוא/םילוקמרו ןופורקימב םידיוצמ החישל םידדצה ינש רשאכ
 החישה תא ךופהל ידכ .ןופלט תחישב ומכ םירבדמ םידדצה ינששכ ,תילוקל החישה
 :םיאבה םידעצה תא עצב ,תילוקל

 .םדוקה ףיעסב רומאכ החיש חיש-ודה תבית תא חתפ 1
 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמה לע העדוה לבקת התא .רבדל לחתה לע ץחל 2

 חרזע תולועפ הגוצת התכיוע ץבוע

 סמ <6111069ת01₪3.60070> ל

 תועדוה לש חחישב ךלש ישרטאה סיטרכ
 תוידייה

 ןתה 1 וו םט חילוק החיש םייקל תשקיב ש
 הניתחמה הנונזהה תא (ב -8) לטב וא הבוגתל

 החיש ?יחתהל פוו -ל חנחזהה תא תלטיב 5

 הניתוהה הנמוחה חא (1+44ו) לונב וא

 תיוק החיש םייקל ךתשקב?ל ה/טיכסה סו ש

 העבהילמס - :;> ןפוג | המיסה 9

 | נוצרחיבור 

 רפסמ תא וא ךתמסיס תא רופחת לא םלועל 4

 ןח
 םילועפו [

 בו + -- 2

 וופווקימ
- --4- + 

 ב
 וחשימ ןימזהל

 וזהחישל *
 וא ץבוק חולשל .
 הנוסת <

 ראוד חולש7 \
 ינורטפלא <-
 ןופלט תחיש עצבל 2

 הא ליעפהל
 א46000!6 *

 האריי ורושיא רחאלו ,ומע חחושל שקבמ התא יכ העדוה לבקי החישל גוזה ןב 3
 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמה

 ד
 חר]ע תולועפ חגוצת הכיוע ץבוק

 וו <611065תס\ופבו|,002 :לא

 רפסח תא וא ךתחטיס תא רוטחת לא םלועל 4
 תועדוה לש החישב ךלש יארשאה םיטרכ
 תוידייח

 סאה חש תילוק החיש םייקל ת/ןיינועמ ₪ ל
 תא (ד+/ו) תוחדל וא (ק+/וו) לבקל ךנוצרב
 ?הומוהה

 תילוק חחיש םייקל וו -ח השקבל תחכסה ש

 םילוקסו

 = + ה -

 ןופווקימ

-- 
 וזחחישל *

 וא ץבוק חולשל
 הנוסח <

 ראוד חולשל ,
 ינורטקלא <--

 ןופלט תחיש עצבל
 תא ליעפהל

" 10614660 



 < טנרטניאב תותישו םימורופ :ופ5 קרפ

 םילוקמרה תמצוע תא .החישב ליחתהל ולכות רושיאה רחאל תוינש רפסמ 4

 ךסמ לש לאמש דצבש םיררגנה םינווחמה ידקפ תרזעב ןווכל ןתינ ןופורקימהו

 .החישה

 ראוד חולשל ,הנומת וא ץבוק גוזה ןבל חולשל לוכי התא החישה ךלהמב 5

 ךרדב ,לוכי התא ןולחה לש לאמש דצב תומיאתמה תודוקפה תרזעב ינורטקלא

 ואידיו תדיעוול החישה תא ךופהל ידכ 6\1ו/16608 תינכות תא ליעפהל המוד

 .(הז קרפ ךשמהב רומאכ ,לארשיב תכמתנ הניא ןיידע ןופלט תחיש לש היצפואה)

 רבדל קספה לע ץוחלל וילע ,החישה תא םייסל ןיינועמ םידדצה דחא רשאכ 6

 רוגסל לוכי התאו ךסמה תא גצות החישה םויס לע העדוה .הלעמל לאמש דצב
 .החישה ןולח תא

 ואידיו תדיעוול החישה תכיפה

 ₪64166%/ח0 תנקתה

 ךופהל ןתינ ,בשחמל תורבוחמה תונטק ואידיו תומלצמ שי החישל םידדצה ינשל םא

 גצ לע והער תא שיא םיאור םגו םיחחושמ םידדצה הב ואידיו תדיעוול החישה תא

 החישה .ר'גנסמה תינכות ךותב תישענ הניא ואידיווה תדיעו יתנייצ רבכש יפכ .בשחמה

 טפוסורקימ לש 1600908 תינכותל תרבעומ זאו הליגרה ךרדב ר'גנסמ ךותמ תחתפנ

 הניא תינכותה םא .תונורחאה תואסרגהמ תונולח הלעפהה תכרעמ לש קלח איהש

 םא קודבל ידכ .תונולח לש הנקתהה רוטילקת ךותמ התוא ןיקתמ התא ךלצא תנקתומ

 :םיאבה םידעצה תא עצב ,ךרוצה הרקמב הניקתהלו ,תנקתומ גניטימטנ

 .הרקבה חול תא חתפ 1

 .םימושיי לש הרסה/הפסוה לע ץחל

 .\/גת600וש8 תנקתה היסיטרכה לע ץחל

 .תרושקת הרושה לע הלופכ הציחל ץחל

 תינכותה יִזא 95/0908//₪61 | רושיא ןמיסב תנמוסמ 1%6/160088 הרושה םא תר 42603 3
 .תוחותפה חיש-ודה תובית לכ תא רוגסל לוכי התאו ךלצא תנקתומ

 ץחל 60/59/0008 1! רושיא ןמיסב תנמוסמ הניא 1%6/0600(ח8 הרושה םא 6
 .םיימעפ רושיא לע ץחל .רושיא ןמיס ףיסוהל ידכ ןומיסה תביתב

 תינכותהו וסינכהל שקבתת ןנוכב אצמנ וניא תונולח לש הנקתהה רוטילקת םא 7

 .ךסמה לעש תויחנהה יפ לע לעפ .ןקתות

 ואידיו תדיעוול ר'גנסמ תחיש תכיפה

 התועצמאב חחושל לוכי התא תלעפומ ר'גנסמ תינכותו טנרטניאל רבוחמ התא רשאכ

 .רשק שיאכ ולצא רדגומ התאש ימ לכ םע וא ךלצא רדגומה רשק שיא לכ םע
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 החישה תא גרדשל ינשה דצל עיצהל םידדצה ןמ דחא לכ לוכי רשקה תרישק רחאל
 .ואידיו תדיעוול

 תא עצב ואידיו תדיעו םייקל ידכ

 :םיאבה םידעצה

 רומאכ ר'גנסמ תחיש לחתה 1

 .הז קרפ לש םימדוקה םיפיעסב

 ליעפהל לע ץחל ינוצורב תחת 2

 6166005 תא

 תא לבקי החישל ינשה דצה 3

 רויאב גצומל המודב ךתעצה
 :אבה

 לע ץחול העדוהה לבקמ 4

 תא גרדשל ידכ לבקל רושיקה
 תתפנ הציחלה רחאל .החישה
 .תינכותה ןולח

 הונע תולועפ הגוצת הכיוע ץבוק

 1 < 60106500 1.600)88 ל

 וא וא ןווונטיט ווא הוטו א ט רוט, <
 לש החישב ךלש יא סיטטרכ רפסה
 תוידייה תועדוה

 טילוקמו

- --1- + 

 ןופווקימ
 ש <חע תילוק החי םייקל ח/ןיינוטה סו
 (ד+) תוחדל וא (ק+הו) קבקל ךנוגרב םאה
 ּ ה ?הנחזהה תא

 רהשימ ןימזחל ל
 ווהחישל

 וא ץבוק חולשל
 הנומת <>

 ראוז חולשל \
 ינורטקלא <--

 ןופלט תחיש עצבל
 תא ליעפהל
 א6וא(60ת9

 תילוק החיש םייקל וו -ח הועקבל תחכסה ש

 ת/רחוא 6ו

 עגרל ןפייפ ךלח לכה רעטצמ

 -ב שפחיעהל ?יחתהל ךתוא הי

 וא (ק+.0) וו ךנופרב ם*
 ?הנהזהה חא (ד+4ווו תוחדל חדל

 ופוג /\ העבה ילסס + :: הפיסח 6)

 רוביח רצונ /

 ךחיש שיא תא ךסמה לע הארת הקדכ ךותו ,תלעפומ ואידיווה תמלצמ יכ אדו 5
 םידליה ימוליצ תא והערל שיא גיצהל ,חחושל םילוכי םתא .ךתוא הארי אוהו
 רויאב גצומל המודב האריי ךסמה .ןגב םויה רייצ ךדליש רויצה תא וא ,לומתאמ
 :אבה

 ל או שוחט - דחא רדר יח מו ב |
 הרע | םילב הגוצת רשקתה 1

 0 אווה

 ו



 << טנרטניאב תותישו םימורופ :ז5 קרפ

 תנטקומ הנומתש ידכ הנומת ךותב הנומת ןצחלה לע ץוחלל לוכי התא 6

 * | גצומל המודב ,גניטימטנ ךסמ לש הנותחתה תינמיה הניפב גצות ךלש

 :אבה רויאב ןימימ

 ילש ואדיוה הדוקפב רוחבלו הגוצת טירפתה תא חותפל לוכי התא ןיפוליחל 7

 המודב ,אלמ לדוגב דרפנ ןולחב גצומ הדיעווה לש ךלש דצה זאו (שדח ןולח)

 .לאמשמ הלעמל גצומל

 .רבדל קספה לע ץחלו ר'גנסמה ןולחל רוזח החישה רמגב 8

 .גניטימטנ תינכות תא תעכ רוגסל לוכי התא 9

 תוישיא תוחיש - 6
 םישנא רפסמ לכ וב ילכל ותכיפהו 186-ה ןויער לש יביטמיטלואה חותיפה היה הז

 הרבח לש היה ןויערה .םהיניב דעוויהל םילוכי טנרטניאה תשרב עגרכ םיאצמנה

 הרבחל הרכמנש) מ"עב סיליברימ םשב (...תימואל הוואג תצק) תילארשי

 תינכותה השעמל .םיצוק הדשב שאכ טנרטניאה תשרב טשפתה אוהו ,(תינקירמא

 תעכ םירשוקמ ינאו התא םא ,השוע טפוסורקימ לש ר'גנסמש המ תא קוידב התשע

 ינאש תולגל ךל תרשפאמש איה תינכותה .וניניב החיש להננ אלש עודמ ,טנרטניאל

 .רשק ימע רוצילו רבוחמ

 :ןלהלדכ םיבלשה יפ לע ,תשרדנה תינכותה תא דירוהל ךילע ,ףתתשהל תנמ לע

 .גצומ תיבה דומע .ואישא.וסף.ססומ :תבותכב 160) לש תיבה רתאל שולג 1

 תא דירוהל ךתוא ןימזמה דומעב םירושיקה דחאב רחב 2

 .ןימימ גצומה יפרגה רושיקה לשמל ,תינכותה

 .תויורשפאה תא גיצמה ךסמ חתפנ 3



10 

11 

12 

13 

14 

15 

 .תוארוהה יפ לע ךשמהו ,םאופ(ומ8ַ 186

 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 החבשהה תייצפואב רחב ,ךלצא תנקתומ תינכותה לש הנשי הסרג םא

 - האלמ הדרוהל היצפואב רחב ,שדח שמתשמ התא םא .(טקפז80וםפ)

 תנמ לע ,ךלש הלעפהה תכרעמ תא רחבו דומעה ךשמהל לולג וא ,הנושארה

 .המיאתמה הסרגה תא דירוהל

 .ךלש בשחמל דרומ (המוד םש וא) 10020028.6א6 םשב ץבוק

 דרוהש ץבוקה תא ץרה ,תרחא ךרד לכ וא רייסה ,ילש בשחמה תועצמאב
 .ךסמה לע תועיפומ הנקתהה תויחנה .ךבשחמל

 .ןכ השע .ןיידע רבוחמ ךניא םא ,טנרטניאל רבחתהל שקבתת ,הנקתהה רמגב

 יאנת אוהש םושיר ,ןרציה לצא ךלש םושירה ךילהתב תמייתסמ הנקתהה

 .שמתשמכ יוהיז רפסמ לבקל רומא התא .תורישב ףתתשהל ךלש תורשפאל

 ןצחלה לע ץחל ,השדח הסרגל חיבשמ קר התאו ,רפסמ רבכ ךל שי םא

 תא ןייצל שקבתת וב ךסמ גצוי .(שדח רפסמ) אש 10008 ןצחלה לע ץחל

 תבותכ) טנרטניאב ךלש יוהיזה םש תא ספוטב אלמל שקבתמ התא .ךיטרפ

 .אלמה ךמש תאו החישה תעשב ההדזת וב יוניכ ,(ךלש ינורטקלאה ראודה

 לע ,ךירוגמ םוקמ לע םיפסונ םיטרפ אלמל ךממ ושקביש םינולאשה תא אלמ

 .רבדמ התאש תופשו ךנימ ,ךליג

 שקבתתו המייתסה המשרהה יכ ךעידוי ךסמ ,א6א+ לע ץחל יולימה רמגב

 .הז רפסמ לע רומש .ךלש שמתשמה רפסמ תא םושרל

 םינוש םיתוריש לע עדימ לבקת םהב םיפסונ םיכסמל םדקתהל ידכ ז\6א+ ץחל

 .תורישב דובעל ליחתהל ידכ 5081+ לע ץחל ןויעה רחאל .100) לש

 ץחל .גצות ךלש ראודה תבותכ םושיר לע ,םושירה תמלשה לע תועדוה תרדס

 .וזכ העדוה לכב 0% לע

 ןמ ימ שפחיו ךלש תובותכה סקנפ תא קורסי 160) רתא םושירה תמלשה םע

 לכ וגצוי הב חיש-וד תבית גצות .160) ישמתשמ רגאמב םושר םש םימושרה

 גצומל המודב ךלצא םושר היהיש ןיינועמ התאש ימ תא ןמס .ואצמנש ולא

 .אבה רויאב

 .400 1605 60 נע 100 ןצחלה לע ץחל ,ךירבח תא ןמסל תמייסשכ
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 4 ו 3 8
1 - | 

 ל 33/5335 06 533/533 5 -

 וש בהווווומווווווווווווווווועוו 1

- 

 | 654442910 ןמצלוח ילא ות( 61.1

 שש 69541069 ןמצלוה ילא סוושח16ז ח]

 8 עת.

26800.0 2018 ...202658000 

.20260800 ...20126800 ] 

 911854868 2 2 מזח 61 800.60

 | 77071 וש 2 חה 61 ₪800.60 ו

 | %  120132119 0 28060069 00!80ז0.00.

.2800009800 20 120741762 | 

 | | ₪9 4266358 30 00.00₪!2806606980.ו|
| 

 תירבעב הכימת

 :תאז תושעל ידכ .תירבע הכימת ןיקתהל לוכי התא ,תינכותה תא תנקתהש רחאל

 .ץסטע 13080886 רושיקה לע ץחל תיבה ףדבו 100) רתאל שולג ,ךלש ןפדפדב 1

 .(116טז6) תירבעה הפשה תא רחב חתפייש ףדב

 :רושיקה לע ץחל חתפייש ףדב 2

 1 חח ס\// בז 6 +

 ףד גצומ .(וישכע דרוה) סוצת1090 [צסוצ רושיקה לע ץחל חתפייש אבה ףדב 3

 .תירבעב רחב .תופש תמישר םע שדח

 .ךלש בשחמל דרוי 1.ומס \/81611160.6א6 ארקנה ץבוק 4

 .גצויש ךסמ לכב ךכ ךשמהו ,אבה לע ץחל גצויש ךסמב .ץבוקה תא ץרה 5

 אלמ .םושיר ספוט ןכו שומיש ןוישר גצוי .דרוהש ץבוקה תא ץרה ,הדרוהה רמגב
 ."םיכסמ ינא" ץחל תויוכזה ףדב .רושיא לע ץחלו (רוקמב ואלומש ומכ) םיטרפה תא
 .תירבעב אוה ךלש ךסמה ,הז עגרמ



 טנרטניאל בהזה ךןירדמ <

 ו6 תורישב שומישה

 םג שי רבדל .הנתמה תדמעל תסנכנ 160) ,ךלש בשחמה תא לחתאמ התאש םעפ לכ
 הריפצ עימשמ ךלש בשחמה טנרטניאל ךתורבתתה םע דימ ,תילילש הכלשה
 טנרטניא לש ןולח חתפנ ןכמ רחאל דימו למנה ןמ התאצב הבהאה תניפס תריפצכ
 תונשל לוכי ךניאש אוה דחוימב קיצמה .100) לש תיבה ףד תא גיצמו ררולפסקא
 גצומ ךיראתה דיל תכרעמה שגמב .ולא תוקצהמ לדחתש ידכ תינכותה תורדגה תא

 תינכותה רוביחה םע .טנרטניאל רבחתתש דע הניתממ תינכותה ₪ תינכותה למס

 ימ עדימ תלבקמ איה ןכו ,רבוחמ התאש הדבועה תא 160 תרשל תרדשמו הרוענ

 םירבוחמה תמישר תא גיצמו חתפנ תינכותה ןולח .תעכ רבוחמ ךלש רשקה ישנאמ
 .םירבוחמ םניאש ולאו

 + ִח ,חיש-וד תביתכ 100 ןולח הארנ ךלש גצה לע
 התה קש :אבה רויאב גצומל המודב

 ישנא בור וב בצמ הארמ לאמשמ גצומה ךסמה

 אל תחת םיעיפומ םה .םינווקמ םניא ךלש רשקה

 תא ןיטקמ טושפ התא הזכ בצמב .(0221ות6) רבוחמ

 .ןיתממו ןולחה

 ךלש םיישיאה םירשקה תמישרב עיפומה והשימ םא

 ישנא .רבוחמ תחת גצומ ומש ,תשרל עגרכ רבוחמ

 .רבוחמ אל תחת םיגצומ - םירבוחמ םניאש רשקה

 5 שמתשמ םע החיש שפחל לוכי התא ,הזכ הרקמב
, 

 תכרעמ תארתה ₪ 8
 ףסוח ] ה - " ךלצא םימושרה םיבתוכמה ןמ ימ יכ הלגמ התא םא

 707 8 ךסמ חתפייו וילע ץחל ,תע התואב תשרל רשוקמ
 הומה 86 רב | .העדוהל ןומיז

 [שחופו 56800 606 | 80% לוכי התא ,ךלש העדוהה תא דילקמ טושפ התא

 .ילגנא קשממב איה הביתה םא םג תירבעב דילקהל

 .(תלש) 5626 לע ץחל הדלקהה רמגב

 תא תעצב םא .תירבע ןהיניב ,תובר תופשב הז ךסמ לבקל לוכי התא /
 ץ/
 פיט

 .160) תורישב תירבעה הכימתה תנקתהל תויחנהה

 .אבה דומעב רויאב גצומל המודב חתפנ םלש החיש ךסמ

 םודא גצומ ינשה דצה בתוכש המו הנוילעה תינולחב גצומ תובתכתהב ךלש קלחה

 .הנותחתה תינולחב רוחש יבג לע



 <% טנרטניאב תוחישו םימורופ :ז5 קרפ

 69 3חוהסת , [!בזוע

 הרזע הלועפ רחא הגוצת קס חכודע ץבוק

 | פו וטו ו גוש ו ד

 (\םזוע - 15 \ואפע ([2 6| ₪ 1% 8 07

 | |50 חבע6 וואס בח 63 וז | 660605 יצחוסה ןכזס ףז פר ץסט מ
 שפ6. | וס חסו 56 !\ו5צ 655301, םו| רבע סור סז זס

 [רסוע בססטו ץ החסס . | סבח וה|< (חסז6 סז || ?

 לע תגצומ חיש-וד תביתו .ךכ לע ךעידומ בהבהמ למס ,ךתוא שפחמ והד ןאמ רשאכ
 תאמ לבקמ התאש תובר תוינפ יכ הרהמ דע הלגת ןאכו .רשקתמה יטרפ הבו ךסמה
 תחקרמ יתב לש "לבז ראוד" םצעב םה ,ךתא חחושל םישקבמה םירכומ אל םישנא

 תורשעתה ,הריהמ היזרהל אלפ ירישכת וא הרגאיו ךל רוכמל םיסנמה םיילאוטריו

 בשחמל הרוהו ,וזכ הינפל דשחב סחייתה ןכל .םייפרגונרופ םירתא וא הריהמ

 .ימתס יוניכ ירחא רתתסמ אוהו םירסח הנופה יטרפ םא רקיעב הנממ םלעתהל

 םירבוחמה םייארקא חיש ינב שפחל לוכי התא רבוחמ וניא ךלש רשק שיא ףא םא
 לע ץחל ,חיש-וד תבית תחתפנ .רבח םע חחוש ןצחלה לע ץחל .טנרטניאל עגרכ
 :אבה רויאב גצומל המודב העיפומ הביתה .שופיח היסיטרכה

 = 0 קא רבח תצמ-

 כ ₪668 ] הצובק ₪

 "ןריל- ןוא" החישל רבח אצמ

 | ו

 םידמעומ גיצתו בחרתת הביתה ."ןייל-ןוא" החישל רבח אצמ ןצחלה לע ץחל

 :תרחב הב הצובקה יפ לע החישל םיילאיצנטופ



 א | שרפיח .:מיטרפ |

 | ו דל -ה ושל רב אצמ -|
 ש | 08 הצובק

 - יל וא החישל רנחאצמ - ]

 ו
 |[ 0 טש |

 | 6 ןימ 25 ליג |

 חסה הפש |

 [ 6 ץוא |
1 | 

 , [ :תחיתפ-דרמע

| 

 | ןיינע םוחת/אשונ |
 החישה לש |

 | | חלש | תעדוה חלש | החיש תוקב

 | ילש םיטרפל חרזח >>

 | רה | םינבל םידוחע | תשרח ךירדמ

 הנימזהל לוכי התא ."ןטק ךאלמ" המצע הנכמה 25 תב רופגניסמ הרוחב האצמנ ןאכ

 התא הב חיש-וד תבית תחתפנ .החיש תשקב ןצחלה לע הציחל ידי לע החישל

 :תשקובמה החישה לע םיטרפה תא אלממ

 6 5181 00 03 / לש

 ואל -פש
 ו

 החיש אשונ סנכה

 ודלש טנרטניאה פפ0 תבותכ תא תוארל ןעחנל רשפאי חז עוריא רוגיש :בל םיש

 לטב | לש 4

 גצוי השקבה תא לבקי אוה םא .ומע חחושל שקבמ התא יכ העדוה לבקי ןעמנה

 .ןכל םדוק גצוהש יפכ ליגר החיש ךסמ

 ץחל ,ומצע לע םיטרפ הלגמ וניא אוה םא וא ,ךל הארנ וניא החישל דמעומה םא

 .רחא דמעומ לבקתו "ןייל - ןוא" החישל רבח אצמ ןצחלה לע בוש



 טנרטניא תנקתה

 6 ררולפסקא

 לכ אלל ,רוביצל תורישכ טפוסורקימ תרבח ידי לע תצפומ ררולפסקא טנרטניא

 :םיירקיע תורוקמ המכמ הנכותה תא לבקל לוכי התא .םולשת

 תנקתומו ,תירבעה הסרגב %? תונולח לש הנקתהה תליבחמ קלח איה תינכותה %

 ךירצ ךניא - וז הלעפה תכרעמ ךלצא תנקתומ םא .התנקתה םע יטמוטוא ןפואב

 .ךלצא רבכ תנקתומ תינכדעה הסרגה ,רבד תושעל

 תרוצב םירחא םיבר םיציפמ ידי לעו טפוסורקימ ידי לע תקלוחמ תינכותה

 תינכות קר אלא תינכותה לכ תא ליכמ וניא רוטילקתה יכ םא .יש רוטילקת

 .הדרוהה תא לחתאלו תשרל רשקתהל הדיקפתש הנטק

 :תבותכב טפוסורקימ רתאמ תינכותה תא דירוהל ןתינ

 וארא .ב101050 0 .סס תר/151861/0060015/10/00ם10865/166/66 01.8

 .(תירבעה הסרגה תריחב תוברל) רתאב םימיאתמה םירושיקב הריחבו

 ןוכדעה רתאמ 15 וא 98 תונולח לש ןוכדעכ תינכותה תא ןיקתהל ןתינ

 לע ךשמהו 0/1605 11ק0866 רחב הלחתה טירפתהמ .וז תכרעמ לש יטמוטואה

 .תויחנהה יפ



 טנרטניאל בהזה ןירדמ <<

 ןיקתהל הרודהמ וזיא
 המיאתמה הרודהמה תא רוחבל שמתשמה לעו תורודהמ יתשב הנימז תינכותה

 :בשחמב ךלצא תנקתומה הלעפהה תכרעמל

 הסרגב (א18 תונולח וא) 98 תונולח הלעפהה תכרעמ ךבשחמב תנקתומ םא 4

 הרודהמה תא ןיקתהל ךילע ,(תירבעב םיטירפת) (1.06811260) האלמ תירבע

 .תינכותה לש תירבעה

 תונולח וא (א15 תונולח וא) 98 תונולח הלעפהה תכרעמ ךבשחמב תנקתומ םא %

 םיטירפת) (116016וא 3080160) תירבעב תכמותה הסרגה וא תילגנא הסרגב אז

 .תינכותה לש תילגנאה הרודהמה תא ןיקתהל ךילע ,(תילגנאב

 תעב הגיצמ הלעפהה תכרעמש ןולחה תא קודבו בטיה אדו ,חוטב ךניא םא %

 רוטילקתה תא טפוסורקיממ גישהל הסנ ,חוטב ךניא ןיידע םא .בשחמה לוחתא

 רחבתו ךלש בשחמה תא ןחבאתש תינכות םע דחי ,תורודהמה יתש תא ליכמה

 .המיאתמה הרודהמה תא

 טנרטניאהמ הנקתה

 ₪5 וא 98 תונולחב
 תכרעמ לש דרפנ יתלב קלחכ תבשחנ ררולפסקא טנרטניא תינכות 98 תונולחב

 :תונולח ןוכדע לש ךרדב הנקתהה יבלש ןלהל .הלעפהה

 .לחתה ןצחלה לע ץחל 1

 .תורדגה הדוקפב רחב הלחתה טירפתה ןמ 2

 תינכותה .(תונולח ןוכדע) \/ גת 0000846 הדוקפב רחב תורדגה טירפתה ןמ 3

 ןוכדעה דומע .לארשי טפוסורקימ לש ןוכדעה רתאל יטמוטוא ןפואב רבחתת

 .גצוי

 .גצומ םירצומה ינוכדע דומע ,םירצומ ינוכדע רושיקה לע ץחל

 גצותש העדוה .טנרטניאה ילכו 1מ06זת6+ 5א01070ז 6 דצל ןומיסה תבית תא רחב

 יכו םיפסונ תכרעמ ינוכדע םע דחי תינכותה תא ןיקתהל לכות אל יכ ךל עידות

 .דבלב וז תינכותב רוחבל ךילע

 דומעב ןיוצמה הדרוהה ןמז ךשמ יפל ךלש םינמזה חול תא ןנכתת לא <5כ

 הנקתהה .דבלב הנקתהה ףשא תדרוה ךשמל סחייתמ הז ןמז .םינוכדעה

 .תפסונ העש תוחפל ךראת המצע



 < 6 ררולפסקא טנרטניא תנקתה :'א חתפסנ

 .(עסט1086) דרוה ןצחלה לע ץחל 6

 תויחנהה יפ לע לעפ .הנקתהה ךשמהל רשאב ךתוא החני ןווקמ הנקתה ףשא 7
 .ךסמה לע וגצויש

 עוציב תא רשא ,בשחמה תא לחתאל ,הארנה לככ ,שקבתת ךילהתה רמגב 8
 .לוחתאה יצבוקו םושרה יצבוק ןוכדעל ינויח רבדה ןכש הלועפה

 ןחבאת תנווקמה הכימתה תכרעמ הלעמו 98 תונולחב שמתשמ התא םא ,בל םיש

 תכרעמה םא .ךלצא תנקתומ ררולפסקא טנרטניא תסרג וזיא יטמוטוא ןפואב

 .הנימז היהת אל התדרוהל היצפואה - השדחה הסרגה תא רבכ ךל שיש ןחבאת

 תורחא תואסרג וא 95 תונולחב

 לארשי טפוסורקימ לש רתאל שולגו ,חותפ וניא םא ,ךלש ןפדפדה תא חתפ 1
 .ש שש .תר00.1010501%ב/010010018/10/60/]15786ו/ת10865/166 תבותכב

 יבג לעש תויחנהה יפל ךשמה ,תופשה תמישר ךותמ תירבעה הסרגה תא רחב 2
 .ךסמה

 רוטילקתמ הנקתה
 .רוטילקתל תופרוצמה תויחנהה יפ לע לעפ ,רוטילקתמ הנכותה תא ןיקתהל ידכ



 ןופלט ירפסמ

 בהז טנרטניא לש

 --0 םניח - םישדח םייקסע םיפרטצמל

 0 םניח - םישדח םייטרפ םיפרטצמל

 "90 יקסע תוחוקל תוריש

 "ס םייטרפ תוחוקל תוריש

 057-975010 .סקספפ 0 תינכט הכימת

 תורשקתהל ןופלט ירפסמ
 :טנרטניאל

 180% +יגולנא םילשור

 - פפא +יגולנא 03-9638999 | ןויצל ןושאר |
 180% +יגולגא = = | 07938000 0000000 תמו |

 (...ךשמה)



 טנרטנ'יאל בהזה ךירדמ <>

 " הווקת חתפ | 180% +יגולנא | 00000 | 1

 180% +יגולנא < 048479999 הפות

 18% +יגולנא 0-9 = (שרזימ) הלופע
 1פסא +יגולנא | | 08-6776777 | = ןולקשא

 180 +יגולנא | = 00 00 89448444 | -  תובוחר

 150% +יגולנא 09-9603333 הילצרה |



 םיניינע חתפמ

 19 ,סרפסקא קולטואא
 102 ,היצזימיטפוא

 37 ,טנרטניא תויורשפא

 115 ,ראוד תלבק
 119 ,רז בשחמב ראוד תלבק
 35 ,תבותכה תרוש
 138 ,תוינבתב שומיש
 77 ,תפדעומ הפש

 236 ,232 ,עדימ תחטבא 76 ,ריהמ לוחתא

 236 ,ילטיגיד תומיא 91 ,20 ,לוחתא
 טנרטניא 159 ,תוחיטב
 178 ,102 ,הרדגה
 95 ,ראוד ןובשח תרדגה
 92 ,ךסמה
 תיטמוטוא המלשה

 135 ,םינעמנ לש
 94 ,31 ,תישיא המאתה
 104 ,ךסמה תמאתה
 279 ,הנקתה
 143 ,תישיא המיתח
 121 ,ראודב יטמוטוא לופיט
 117 ,סנכנ ראודב לופיט
 148 ,העדוהב לופיט
 109 ,תובותכ סקנפ אוביי
 280 ,תורודהמ
 118 ,סנכנ ראוד ןוימ
 36 ,שמתשמ קשממ
 93 ,החיתפ ךסמ
 101 ,הבושתל ןעמ
 63 ,רוציק ישקמ

 236 ,232 ,עדימ תחטבא
 234 ,תוחיטב יעצמא
 27 ,תויורשפא
 238 ,םיסוריומ הנגה
 68 ,שופיח
 246 ,תילאוטריו תונח
 248 ,החמתמ תונח
 248 ,תויבמופ תוריכמ
 250 ,םייטרפ םיזרכמ
 248 ,םיזרכמ
 189 ,םילטרופ
 245 ,תוינק
 247 ,ולחב תוינק
 232 ,תויטרפה תרימש
 239 ,םיעגופ םינכת

 בהז טנרטניא

 243 ,החוטב השילג
 257 ,םימורופ
 192 ,לטרופ

 158 ,הריסמ רושיא 187 ,םינשוימ םירמאמ יוקינ

 216 ,הטסיו הטלא 93 ,31 ,25 ,םילכ לגרס
 266 ,רשק ישנא 137 ,העדוהה בוציע
 37 ,טנרטניא תויורשפא 140 ,םיבתכמ ריינ בוציע
 ןוגרא 106 ,תובותכ סקנפ
 153 ,תויקיתב תועדוהה 145 ,רוקיב סיטרכ ףוריצ
 55 ,םיפדעומה 149 ,םיכמסמ ףוריצ
 , 116 ,םירסמב הייפצ



 76 ,ןפדפדה לש ריהמ לוחתא
 65 ,ןווקמ אל בצמב ןימז רתא

 225 ,לארשיב \/62 ירתא
 225 ,םישדח םירתא

 ב

 159 ,תוחיטב

 ג

 83 ,הווא'ג
 לגוג

 209 ,םדקתמ שופיח
 207 ,שופיחה ספוט

 209 ,תישיא המאתה ,לארשי לגוג
 168 ,ליימ-דלוג
 יוביג

 157 ,ראוד תועדוה
 238 ,םינותנ

 51 ,24 ,18 ,השילג
 234 ,תוחיטב יעצמא
 243 ,232 ,231 ,החוטב
 231 ,הנגה
 231 ,םיסוריו
 75 ,לועיי
 76 ,רתוי הריהמ
 27 ,טווינ
 232 ,תויטרפ
 27 ,ןונער

 הקיפרג
 84 ,הדרוה
 38 ,ילב ףד תדרוה

 ד

 ינורטקלא ראוד

 103 ,הדאה
 158 ,הריסמ רושיא
 103 ,הקידב
 159 ,תוחיטב
 91 ,89 ,הרדגה
 130 ,הנגה
 130 ,םינוכיסמ הנגה

 טנרטניאל בהזה ןירדמ

 119 ,תרזוח הדרוה
 166 ,םיקתעה
 160 ,הנפצה
 135 ,םינעמנ תמלשה
 160 ,תילטיגיד המיתח
 148 ,העדוהב לופיט
 103 ,ליגר טסקט
 166 ,לועיי
 90 ,תונורתי
 135 ,םיבתוכמ
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 242 ,ןכותה ץעוי

 תינכות

265,055 
 175 ,האירק

 80 ,ףסות
 112 ,תובותכה סקנפ תקוזחת
 153 ,ראוד תויקית

 156 ,הסיחד
 155 ,רמוח תרבעה
 156 ,לופיט
 154 ,הריצי

 54 ,םיפדעומ תייקית
 239 ,םיעגופ םינכת
 187 ,186 ,תועדוה תגופת
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